
NO ATO SOLENE DA INAUGURAÇÃO, ONTEM, DO GRUPO ESCOLAR "PRESIDENTE R OO S E VE L !':, � F?��� CALORO..

SAl\tIENTE OVACIONADOS OS SRS. EMBAIXADOR HERCHEL JONHSON� DOS ESTADOS UNIDOS, E NE��U>�.?�J\WO�;,.VI•
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"" .l\. %f' ,; ,/":.tiI;e."?,,"CE.PRESIDENTE DA REPÚ-BLICA. '
_ 1"<:"". '('�� "::'�", "

EM NOSSA PRóXIMA EDIÇAO PUBLICAREMOS AMPLA REPORTAGEM DAQUELA FESTA E DAS Q��§. i)�$�
PRESTADAS AOS EMINENTES VISITANTES. ",

.�:r''_ />l,

r idades, diretório do P.S.D. da ca

pital e de municipios e 'pela dele..

gação do PSD da Paraiba, sendo o.

vacionado por uma multidão que

super lotava dependências do ae ..

roporto. Ao descer 'do avião, foi O<

vice-presidente da Repubtíea co.

berto de flores e confetis, estru ,

gindo ,girandolas em vários pontos
da cidade. Uma comissão de damas

pernambucanas, tendo 'à frente a

sra. Barbosa Lima, ao mesmo tem
po em que o vice-pr-esidente da

República era homenageado, dis"!
pensava á sra, Nereu Ramos 'carí..

Numa data de tanta. importancia nhosa manifestação de aprêço, 'Ore.
histórica como a que se comemora recendo-lhe lindàs "corbeflles.' �

6 cemítíva \.
no dia 15 de Novembro, instintiva. governador Barbosa Lima Sobrin-

� r

.

mente pensamoso-as grandes fígu- nho fez a apresentação dos presen-
e

sra. Beatriz Pederneiras Ramos, ·�s·, ras que ajudaram a construir a na. tes, cumprimentando o' vice-presi;
posa do sr, Nerêu Ramos e a exrua. cionalidade. E é confortante ver dente da Republiça um por um dos

sra. Ruben C. Hoode os srs. General cmo a nova geração brasileira, ao representantes dos .diretõ rios pres

Beuben C. Hood, Lívingon D. Wa- mesmo tempo que se- volta para o sedístas. Formado grande cortejo,
trens, secretário, Ned C, Fahs, Adi- futuro numa ânsia construtora, não ,fumou o mesmo para o Grande Ho

do Cultural, Rayt N. 'Vare, Adido esquece os grandes vultos do 'passa- tel, onde havia," sido reservados
de Imprensa e Wilhan Preston do, que são a encarnação das lutas aposentos especiais para os Bus.
Rambo, consul, todos da Embaixada e das esperanças das gerações que tres visitantes. As ruas estavam.

Americana. nos antecederam. cheias de povn sendo o carro do;

Vemos, por exemplo, como os sr. Nereu Ramos, na rua Nova, co-

centenários de Rui, de Nabuco, de berto de serpentinas,
Castro Alves, deram ensejo a verda
deiras consagrações populares e

dos com vibrante salva de palmas e, suas figuras de expoentes da nacio;
em seguida, acolheram os cumpri. nalidade.

mentes de s. exa. o sr, Governador I
E não menos expressivo é o caso

do Estado, 'do sr, Presidente da de Oswaldo Cruz, uma das maiores
Assembléia Legislativa, do sr. Prc,

I
figuras da Ciência brasileira e ex

sídente do Tribunal de Apelação, elo

I
terminador da febre amarela, cuja

sr. representante de s. exa. revma, vida, apresentada recentemente 'cm

. , '.. ., '\ ' o sr· Arcebispo Metropolitano dos radiof'onização, despertou um inte;SS. Exas. os SI'S. Yice-Presidenie Neréu Ramos', Eml)((ltrUI01' He'l'chell S
,.

d'E
'.

d t T t ' ,
'

"

.

,
. . srs, ecretanos ' stados, deputa- resse sem prece en es. ra a-se (teJonlison e Governador Jose Beaboid recebendo as tiona« uulllal'es' ,,' " .:•

<) dos estaduais. di]' 'lores de reparti- uma série de programas dedicados

I E 1
'

d L['
'\
j I J '1 . ções, de autarquias e de diversas à vida e ás descoberats de grandesComo estava anunciado ,a nossa e aro �n1)alXa OI' .[

�c
te un rson

d E t d P 'd 'A" -..T' outras, entidades, enquanto eXll1a�.! cientistas de todo o munido que con-·Capital hospeda, desde ontem, SS, os s a os um os merrca. Á�a
'

I
. . .

iti d SS E .

d/cumprimentaram
as sras, Nerêu Ra- tr ibuiram para o maror bem.estarExas, o sr, Nerêu Ramos, inclíto Vi- conn iva e . xas. ionrarn ain a ,

d
. ,.

t it
mos e Ruben C. Hood. I a humanidade, e que e patrocinada,ce_Presidente da Repuhlica e o pre- nOSSa erra com sua \ �l a, a exma.
'. '.

__________________________-;-_____
Em seguida, os eminentes hospe- ; por E. R. Squibb ,& S011S do Brsaíl.

4 t
-

d PSDde· b des rumaram para a Capital, onde, I Tão grande foi a repercussão des

JI reprtSen a�ao O e anol as na à. Praça Quinze, uma Companhia do :se programa que centenas de cartas

proxl-ma conven"o-o na' I·onal 14° B. C" soh o comando do sr. C:L I foram recebidas, pedind a re.apre-

" C I pitão Jaldir Faustino da 'Silva e ou .. ; sentação da vida de Oswaldo Cruz. Trá-lo a esta capital, ainda agorn,

/' do partl·do maJ·orl·tarl·O tra da Policia Militar do Estado,

jAtendendO
a essas solicitaçõ'es, os importantes assuntos que se rela.

\ sob o comando do sr. Tte. Paulo patrocinadores ciessas irradiações donam com o maior progresso de

\ . , Sa�y lhes prestaram as honras de escolheram a data da Independência, Lajes, que, estamos certos, muito
Nos ultimos dias retmiu_se em ExecutIva. Es�a�ual, pa:a epresen- direito. da Republica, associanclo.se assim aproveitará .c·om sua permanênci!l

sessões seguidas, afim de tratar d'e tal' o DIr·etono

canOll1l�se
na às comemorações que se levem a entre nós .

.assuntos partidários, o Dirptório ;ró�ima . co�venção n�c� aI, do I :No Palácio do Govêrno os sr<:, efeito em todo Q Brasil. A dramati. O ilustre visitante te,m. sido muitl)
Municipal tio Partido Soci�l Demo· a_rhdo SOCial DemocratlC .a rea· Vice·Pr�idente da Hepublica e Em. zação Ida Vida de Oswaldo Cruz se- cumprimentado por seus.. numerosos
..crático de Canoinhas. lizar-se a 3 de dezembro r6ximo baixado)' Americano receberam ain. rá, assim, irradiada novamente, têr- amigos e admiradores aqui reslden.

vindouro, na Capital Fedei-I, para da votos de boas-vindas de crescido ça.feira, 15 de Novembro, através tes, A êsses cumprimentos, juntauJ0s
Numa dessas reuniões foi esco- a escolha do candidato ofi iai do l�umero de autoridad,es. ÁS 13 horas, da Rádio Nacional do Rio de .Ja"- os nossos, ({Om os melhores votos

lhido, por unanimidade, o sr. Celso maior partido politico brasiihro à no Palácio, foi·lhes oferecido um neiro, ás 21 horas, e da Rádio 'rupy de boas vindas e perenes felieio:!-
Bamos, presidente da Comissão Presidência da Republica. almoço intimo, de São Paulo, lÍs 21,30 horas. iIes.

I-i;;b;:-;;-:;';;;;:-"I·e os'«velhos,)
,

. . ....

�I
aujo peUodo inicial. se assinala em regra pela atroadora

hOStili�'de
a idéias que cansaram ou se tornaram infe

cundas periwrbam mai.s ou men<1s a lingua materna, sem
pre co �idera,da pouco ágil e idônea para entl'ajal' com

JÓrJna,� .\apri�hosas a� ilusórias novidades, Nunca, porém,
essas

j'"eveI,'ências
para com n

,idioma
passam sem o pr,)

testo d s almas generosas. Lá mesmo em São Paulo, onde
o esta, -maior do modernismo se iusta}fll'i!. para irradiar
snas v llran[.es ol'd�s-do�dia aos esquadrões acantonados
nouLr I po_ntQs, Sud Menucci soltoll o g-rito de alerta con�

tra "a,assombrosa baixa de nível de cultura do vernácu.
, lo", l'lsf'nb:lndo os vícios que o rebaixavam à craveira �
"il c�ão. Convençamo-nos, de uma vez por tôdas, desta
vcrdaie iniludível: a língua falada no Brásü não é a que
ofel'eep paradigma na gagueira boçal da massa analfabe_
ta .• Desmarcado absurdo é nIvelar na mesma escuridiio
espírlual todo um povo de quarenta-e-cinco milhões,
quanJo outros povos já lhe certificam sem favor mil alto

graurle cultura. Que o analfabeto, involuntàriamente con

dena/� a essa triste condição·, fale eITado oe barbarize com

toe ,te ingenuidade, não há p<!r que censurá-lo, visto como

êJe !eclina da inconsciência de torturar a J.Íligua na CO'llS-

Pro,rletárlo e
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. A chegada, ontem, de
Presidente Nerêu Ramos

Herchel Jonhson

s ..S .. .excias .. os srs .. Víc�
e Embaixador

Viajando em avião especial da
Embaixada ianque, os Ilustres visi ,
.tantes, no aero-porto foram recebi-

(Continuado da edição de 9 de NovO)
A arte lilel'ária, insistamos, requer não só boa vonta-

4e, mas, sobretudo, aprendizagem IOl1g�, senão intérmina.
'''O talento, cria-o a natureza, mas se ê1.e não se cultivar,
produzirá obras infoi;mes. O instrumento de uma lítel"a
rtura é a líng'ua; saljê-Ilt bem c'onstiLui por conseg'uinte a

!primeira condição ,pára bem escrever", - Donderou J;
Le.ite rie Vasconcelos (Opúsculos, vol. I, - Pitolo{jia _

parte I, p. IS1). Por sua vez, no seu belo IlVl'O 'Em' de
ma.nda do G1'oal, disse Afonso Lopes Vieira: "

... H� uma

djgn'idad� dI'? sintaxe como há uma civilização ele manei
if.{lS: ooll1.eter certos erros pode ser o mesmo que cuspir
ltO chão�'. Pouco depoi�, acentua: "Ve}ho ou novo, que

, jm-p.I'll'ta? Adolescente aizdacioso Oll prudente acadêmíco,
.;() cesoriLol' que não conhece, não ama ou não respeita a

,sua 'língua, é já de si um espetáculo grotesco: é um pintor
:sem hraços, bom para pin tal' quadrot; nas arenas; e é o

.mais imoral dos artistas, porque é um artista -sem técnica!"
O�fi,@tar"nos-ão, ta�vez, 'que 9S "novos" ou "novísl'i-·

mo se orgulham de escrev,er mal c fazem finca-pé em

"continuar abusando", porque se re$cr·v.aram O: direito dI'
_(wial' uma literatura lidimamente SIlO, em opOSição ao con-

-

íveneionalí5lUO "academico". � _

Responderemos com a seguinte página de João Led!!
;(obra cit., p. 79-80): �'Essas miragens que às vezes sedu.
-2em espíritos de eleição, levando-os a sonhar com o ad-
-vent.o de novas formulas literárias e com uma língua iné-
dita paralela, que lhes dê.,relêvo expre.ssi-onaJ, não_ enean.
:taram somente os rebelados do movimento modernista, ora
<'Cnl fase de crise prenunciadora do ocaso. Tôd,as as escolas,

-
' ,

o Presidente do P ..S.D. aclamada
nas ruas de Recife

Rio, 9 (V. 1\) O jornal "A

MANHÃ", publica hoje o seguinte
telegrama de Recife, do dia 8:

O sr. Nereu Ramos chegou aqui;ás
]6 horas de ontem, acompanhado
de 'sua espôsa. Foi recebido pelo
governador Barbosa' Lima Sobrt

nho, á frente do Secretariado, auto,

Homens que são o
elo entre as
uera�ões

Vidal Ramos
Júnior

Florianópolis hospeda, desde OH4

tem, o distinto conterraneo sr. Vl�
daI Ramos Junior, dignissimo Pre
feito de Lajes e 'figura de real ex

pressão politica nas fileiras do ,:?_
S. D. sob cuja legenda foi eleito.
Por sua operosidade incomum t"

por sua 'dedicação aos problemas
coletivos, o sr. Vidal Ramos Junior,
de ilá muito, se impôs à admiração
dos seus coestadnanos, que não I'P_

gatearn aplausos à fecunda admi

nistração que vem imprimindo aque
le Município serrano.

{)il�ncia do 'poder público que tal consente. Inscrever, por
tanto, no pendão de esC{)las literárias a geringonça de geu-·
te inculta como eX'prl2stro de idéias, fazendo para isso pa-

.

ciente aprendizado de paTõlogia lingüística, é desaforar'
acintemente o Brasil dos seus títulos culturais, obtidos
,com enormes esforços de inteligência".

A síntes-e de tudo 'isso está naquele cintilante aforis
mo . de Joubert: "Gnde não há delicadeza l1ão há litera�·
tura", I

Outra coisa de que fazem praça os "novos" oU' u'no'-"

víssimos" é: "o pouco cas'o para com os pDincíp.ig:s morais
e religiosos", Ignoramos, no enta:g.to, se êsse desdém S9

estende sàmente· ao que diz respeito 'à �iteraL1'lra e à ade.,
ou se também à maneira de viver de cada um deles.,

,':seja rá como for, o que vamos dizer é mais a evoca",

ção de um �specto dos primórdios' da geração a que per
tencemos, do que um conceituoso contl'aste armado a nos

seo favor. A geração aludida' - considerada "aacdêmica";,
passadista e fóssil pela valorosa mocidade que hoje "man
lém revistas em f:i1uitas cidades do país", - atravessou a

infalível fase de boemia, ,s,em, contudo, ir ao extremo de.

repudiar a moral como fardo incõmódo. Não se conclua,
do que vai dito tetíhamos sido modelos de anjinhos a sus

pÍl'al' ,pelo prêmio Monthyoll ... 'l'oda:via, desafiamos a

'quem quer que seja nos aponte, em tudo. o <{Ué deixámos
em letra-de-Jôrma - pros'a, ou verso, - algfr que de longe'
se lJareça com as despejadas ,sensualidades com que al

guns "novos, O�l "novíssimos" apil1)entam os s'eus contos�.
por mera ostentação frendisíaca.

(Contimía elil próxima edição) ,..
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Juiz de Direito da Comarca de São

U José, Estado de Santa Catarina, na

Redação e Oficinas à rua forma da lei, etc.

João Pinto n. I) Faz saber aos que o presente cdi-

Diretor: RUBENS A. RAMOS, íJJlGUNV,A·JI'JIIRA
-t al de citação com o prazo de (30)

Proprietário e Di-r.-Gerente 7 �IO ao et.tó...io - � (trinta) dias' virem, ou dele co-

SIDNEI.NOCETI Auto.Viaçao lt&jaf - 111&ja1 - U Mo nhecirnento tiverem .e a (ruem in-
rut. ' r

�IIO �u� _ �.�- _ tcressar possa, que parte de {José

1'���� �1l>IIIlOe _ No.... TreDte Zimermann, por seu assistente [u-
- 16,30 bOru.

1
diciários Drs. Carlos Loureiro da

_ A.U��:!� Cat.a.r'1neue Jo1llY1l.
Luz e Rafael G. Cruz Li'ma, lhe foi

Auto.Viaçlo, catlllrlinGIN '-- OUritMJa dirigida a petição 00 teôr seguiu-
-lIhoru. I·p'. E' SDJ'rl,Rod01'ltrla 1tul.Bl'uU - !'6rto AletrN 'Ite: etíção - �xmo. r. r. lllZ, e
,� 8 horIis' D' it d C 1 S· José·

Rápido S1Il-Bral!iieira _ Join...lle _ i irei o a omarQjl (e . ao se.

13 horas. -

.

Diz, José Zimerrnann, brasileiro,
R§,pldo Sul-Brasileira - Cur1tiW :

.

.

I domi6 horas. casado, lavrador, resic ente e ' orm-

.A1I»V1açlo���_ Perto AI. ciliado 110 lugar' Serraria, neste
-" - ti 11M.... municipio, por seu procurador,
Auto.V� C&tarlneDH _ � (j.

_, II horu abaixo 'assinado, que. vem possuiu-
_ ...u��� C&tarm... - ,JolaY1Je do, há mais de trinta anos, mansa e

.I.u�ViaçAO C&tartn.4mH - hbUte pacificamente, sem interrupção e
- ti horu. nem oposição, um terreno sitlwrlo
ExpreallO 110 Or1fi.6...lo - �'-

7 boraa. neste município de. São Jose no lu-
Em�.. Glórla - Lqua - '14

• 6� horu. ,

IlXpreuo aru.q_ -- �.. -
1. horu. .

'

.-,1.0-V1aç6o ltajaf - It.a)al - 1. »
.....

Rãp.Ido Sul.�811eira - Jolnvile,...
13 horas.

.

Rápido Sul·Brasileira - Curltlb. _:
6 horas.

.gar denominado Serraria, onde tem

suas plantações ; Que não possui
titulo de posse e nem' de dominio.I �..,�._._--_-._---_--' -- _

quer, portanto, perante V. Excla.

DA" T I LOG RA F'IAregularizar os !ieus direitos sobrel "

..
'.

"

. .

.

o referido imóvel, pela ação -Ie ,

_
• CUI:1C1be usocapião, com fundamento no ;11'-

J ID1'1le tigo 550 do Código Civil e segundo
o

processo .estabelecido no artigo 454
lAII'V.Da e seguintes do Código' do Pro-

O.l1'1tlba cesso CiviI; Que o terreno tem a,

área de 960 ms2 (novecentos e
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anda!"
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Rua Felipe de Oliveira; 21 '
ao andar

TeJ.: 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS

Na Capital
Ano ••• '\' � _ . • . • .• CrI
Semestre .••••••• Cri
Trimestre ., i • • •• Cr$
� L CrI
Número avulso ", CrI

No Interior QUART....nau
Ano '

••••••. _ • _ •• Crt 100,00 .Allto-Vlaçao .C&tIIr1nen..
- fi hora'l.

Semestre .. _ ..• _ _ Cr$ 80,00 Auto.Via� oa�
Trimestre Cr$ 35,00 - • horu. ,

N•• ..;.- 1 ..... 06 • AutG-Viaçao C&tarm.n.e
uun:iro anuSO ..••r., , ° _ 6,30 horMl.,

Anúncia. 8Íediallte contrito. r Rápido soi.Brasileira ,...

6 horas. .

Gs origlaala, mesmo não Ráp!do Sul-Braaüeíra - Joln...ile

bl' d
- - 13 horas. '

pU ica OS, nao serao Expre880 SAo on.to-.ao ._ LquiDa
dnol-.fdos.

,
7 horas.
ExpreEllO BruaQ.u_ - Bru.qu.

I
A direc19 Dlo se respon- 111 horas.

"

sabiBza pelos conceitos .AutGoVi.çao· ltajal -
r....

emitidos nos artígos . Expre880 Bru*1u_
.

d
- 16,30 horas.

8SS108 011. RodoTIArl. Sul BrHll _ P6rW Alqre
_..::_ _ "" .- -

..
- iIfíI'Io -. hor .

10,00
45,00
25,00
',00
0,50

No.... TnJato

por 120 m. (cento e vinte metros)
ltajaJ - 1. 110- de frente, confrontando ao norte

sessenta melros quadrados), CO;,1

80 m. (oitenta metros) de fundos

com Joaquim Marco Amorim e ao

sul com uma estrada interior que
vem- da Serraria à Biguaçu; a lés-
te com a estrada geral, Florianó

polis-Biguaçu e a oeste com' her

deiros de Luiz Duarte da Cunha;
Nestas condições requer··à V. Excia.
que, na forma do' artigá 455 ,e se

guintes do Có-digo do Processo Ci
vil, se proceda em dia e hora dE:
signados, conj ciência prévia do Sr.
Dr. Promotot Publico, a justiça
"initiolitis", COI11 o depoimento das
testemunhas abàixo arroladas, que

comparecerão independente d,e man

dado, feito o que julgue V. Exclu. 3

justificação, mandado citar ')8

confrontantes, resi:dentes nas vizi,

nhanças d� imóvel bem C'omo o Dr,
Curador de Ausentes, repr,esentan

curitiba 'te do Ministerio Publico, e, por
editais de 30 (trinta) dias os inte"
ress'ados incertos, bem como a eX

peoição de Precato/ias, par� a') 1"
Vara da' Capital, Comarca de Flo

rianópolis, afim de serem citado, o

QlJINT,A.lI'EIR.I.
.Auto-V1:ação CatU'lnellM

Alll5'l'e -'6 horu.
Auto-Ylação CatartnenH

- II horas. '

Aut<rViaçlo Cata1r�
- • horu.
Auto.Vlaçlo C&te.rin_ - Tubalrlo

- 6 hor�8.
Auto-Vtação C.t&r!neIlft

- ·6,30 bora..
Ex:weslKl São CrLsto1'lo -

'1 hM1li8.
DIlprfsa Glória - Lacwna - • 1/1

• '1 112 horlUl.
Expt-eS80 BrusquellM - Bru!Jqu -

II hons. .

,

.Auto.VIAção ItIlJc.! - Itajaf - 11 bO-
NII.
Rápido Sul-Brasileira - Joln...lle

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira -' Cur1tlba

• horas.
:8mpresa Sul Oeste Ltc1. - Xapecó - Ib

- • horo.

8EXTA·J'Em.t.
Rodo1'1Arta Sul Br.eU· - Nono Alqn

- li hora.s.
110m .Aut<J.Vlação Cata1rlnen.ae

VARIG - :12,30 - gul -.A����o CatarlneDM
PANAIR -,14,35 - Sul - • homo

Qttarta-ft8ira .Auto.Vlação C&tarmeDH - (ACUDa
- 6,30 hor.al.

"TAL" - 13,00 - Lajes e fôrto Expresso SAo Cl'ttto't-Ao - Lacuna'-
7 horas.

Alegre .Auto.V1açIo ltajaf - naJai - l,J Ii�
PANAIR - 9,25 - Norte ra.�xprel!lllO BrILIquen-;' BrIHIQu. _ Domínio da Uniao, na pessoa do
ORUZEIRO DO SUl. - H,OO 16 horas. '

J'oln-"e _

Sr. Dil1etor como também a Procu-Rápido Sul-Brasileira • .Li

IJorte 13 horas. radoria Geral da Hepublica, na pes-
VARIG ':1:1 '0 Norte Ráplde> Sul-Brasilelra Cur1Uba-- ,. -

6 horas.
.

soa do Sr. Procurador, para 'cons�

; PANAIR � 14,35 - Sul
.

s.uuoo testarem a pre.sente ação de uso-Auto-VI.çao ca� - OIm'1t1l111
(Juinta-f�irlJ - li horas. capião, 110 pr.azo de dez (10) dias;., �'

J i iii Rãpido Sul-Bras.ileira Jo.ln...lle i)g
1

' -TAL" - s." - O BT. 13 horas. que se seguir ao termino do prazo
...

, "
Carl"'. - ParaDapi Rápido Sul-Brasileira Cur1Uba do ,edital,. na qual s,e 1"l-'?de seJ'a de- /

6� Y-

I- "'toa e Rio. - '. hora. cl�nld�, . po; .

sentença, o \domi:llo.

PANAIR - 9,25 - Norte
.... \U�:!:,ção CatuIMDH - Joln1'lle. do petICiOnaria sobre o 'aludJd9

PANATR - 14,35 - Sul Auto.ViaçAo Cetarm- - TUi'll&rlcl terreno, prosseguindo-s.é como de I
VARIG - f2,30 - Sul

-�=·IIIO. on.to1'ao _ x...uaa _ direito até final sentença e eúcu-
CRUZEIRO Ixl' SUL - iS.1i1 '1 ��_ BI:'1HQueJUIt _ Bru8Que _ ção. J')a·se a present-e ação o vallllr

_orle 14 horu. de' Cr$ 2.100',00 (dois mil e cem

.UL tI< SO Ãutc.v1açIo 'najaf - na.taI - 1. -CRUZEIRO DO I;)
.

- v, ruo , cTuzeiros) para efeitos focais. Tes_;
hl ExpresllO Bru8QueJIH - 501'8 !l"rbto lemnnhas: Pedl'o Domingos Cunl- 9,ao bMU.

Sezt�fetf'a Expresso Glória - Lacuu r- • 1/1 cio,' Gustavo Huzadel, Afonso Bo)'
P.. t • 7 1/3 hoI'u. .i"TAL" - 13,00 - Lajes e ur e 'DOMINGO. ba, Pardo Pedro Rodrigues e JOSq

Uegre Rápido Sul-Brasileira Çtu:1Uba Bodrigues' Filho. N. T. D. IleferiJ6, horas.
:aUZEIRO DO eUL - 7,10 - menta. São Jose, 30 de maio d�p<.� FRAQUEZAS E G1:RA

1949. (ass.) Carlos Loureiro da
PANAIR - 9,25 - Norte M � L Luz. DESPACHO, - A., à concluJas copias neoessárias, que serão

. ARIG - H,IO - Norte ,VINHO CREOSOTADO são.' São Jose, 31-5·1949. (assi) J. 'entregues ao interessado, para as

PANAIR -t 14,35:- Sul' "S I C V E I R A " P. Oliveira. DESPACHO - Façam-' ublicações determinadas. São Jo·
Sdbado' , se as citações requeriflas, sendo os I é, (;)-9·1949. (ass.) Leo Pereira

-TAL- - 8,00 -" loinville

-,
confrontantes certos e o represen· liveira. E para que chegue ao co- Tene1?-te Teseu vende um

'Curitiba - Paranagu:i Dr.. (LARNO . G. tante do M. P., por mandato o Do" ,hecimento d·e todos, mandou ex· com ótimo mQtor de popa.
- Santos. Rio. GALLETT' lÍül1io da União em' Fpolis., ·por (edir o' présente edital que 'lerá' BocaiuvfL 79.

'\1 A.RIO - i2,30 - Sul A D V O G A D O carta precatória ao Dr. Juiz de Di· �fixado no lugar do' costume, e re·
•••••••. ••.•••••...• - •••••••••.•

CRUZEIRO DO SUl tS li Crime • c�••l i'eito da 1a Vara da Capital, e 0S �roduzi,do por um\. vez no Diãrio PASTA DENTAL
�..

" -, -.

I
ConlUtulgão li. Socleclad.. interessados incertos por edital, q\icial do Estado e por 4 'V,ezes nó ROBINSON

P�NAIR 925 Norte NATURALIZAÇÕES que será afixado no lugar do cos- jeJ'nal "O :t:stado" que seeditam em
•••.. •............... • ...•••. ,•••.•

'

P \.NAIR

-

1435-' Sul TitulOl Deolal'at6rioD tume, pelo prazo de 30 dias, e pu- Forianó'Po1is, na forma da lei. Eu "(Tende se
i

I P�NAIR = 14,'35 = Sul

I

.blicaclo por uma vez no Diário Ofi- Altur Mariano, Escrivão Interino o V I -

E.crit6rio e Relidencla
l)i)minoo Rua Tlradentel' 47. cial do Estado e. por 3 vezes no jor- düilografei e subscrevo. Sã.o José, Confortavel casa com quintaL-

., P.\::"IAIR - 9,25 -;- Norte ,
FONE •• 1468

. ·1 naJ "D Estaoo", que se edita em 16 de Setembro de 1949. (ass.) Léo Ver e tratar à rua D. Jaime (::3-

i �nuZEmo 00 SUL ..,.. �1.00 _...... ........ .".;1 Fpolis., e.xtraindo-s�, para esse fim, Pe'eira Oliveira, Juiz de Direito. mara, 10

"TAL"

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIO ---' iO,40 - No�
PANAIR - 14,35 - Sul

CRUZEIRO, DO SqL -- 13.ril: _,
110m

,Viação Aérea"
Horário
SeottndOJofeira ,

- 13,00 - Lajes e P.....

Ttn'ça-fetN _4�
8,00 - Joinville' -
Curitiba - -ParaupA
- Santos e Rio•.

PANAIR - 9,25 - Norte
, . .,.u{Ü DO SUL - ti." -

I

I ,r#]êr#lr#fr=r-@r'#Iêr'#Jêêr#lêêêêr:
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Medicas

Cirurgia-Clínica' Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, caiu modernos métodos ele diagnóstico e tra

,

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-

.TABOLISMO BASAL
'

Radioterapia por ondas' curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e InJ'ra Vermelho.

Consultórgo : Rua 'I'rajano, ntr1, 1 o andar - Edifício
do Montepio.

.

Horário: Das 9 ás 12 haras -�Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residência - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.
'�

1- .-... 11111·'

êr#lêêê$êêêr#lêr#l@êêêE
AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS-NO GENERO
"_'HIGIENE ABSOLUTA .,,_ ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

éonesponief'ltl,
(omercial

METODO,
Moderno 8 EUcieDt&l

Confere
Diploma

DIREÇAol
flmélia M Pigozzi

Rua General BUtencourl, 48..
(Esq'!1ina Albergue Noturno)

------------------�----

N.o 1: Regras abundantes, pro
longados; repetidos, bemorragios.
e suas consequências.
N.o '2: F�lto de regro;, regras- li'

atrazadas suspensos, d_eminuidós-
e suas consequências.

VAUM�ín

�r·1

BARCO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l' CINE-DIARIO
,

. 1 a· cDOIa I HITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas.

10DEON, ás 7,45 horas _

ANI\Í'ERSÁRIOS� Maria da Glória, nosso prezado! Sessões Chies
D. FLAVIA SIMONE DE ASSIS conterrâneo 51'. cel. João Alyes; Cantinflas em:

Ocorre, hoje, o aniversário nata- Marinho,' digno Comte. da Policia! ROMEU E JULIETA
· licio da exma. sra. d. Flávia Sirnc, Mili lar'. do Estado. COM: Maria Helena Marques Mário Freyesleben
ne d·e Assis, digna consorte do nos- I VIAJANTES: No programa: A Marcha da Vida Deveras signlficatico é .o imenso interesse despertado entre os ,U_
,$0 distinto conterraneo sr. João SR OTACILlO DE MACEDO ,- Nacional, Noticiário Universal - versos centros estudantis das Américas, no que se refere ao Intcrcarn;
Assis, alto funcionário dos Correios Vindo de Rio do Sul, onde é do Atualidades. bio Cultural registrado entre os mesmos, por intermédio de viagens, pa-
·e Telégrafos neste Estado. alto .comércio e industría, além de I Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 Iestras, conferências disputas esportivas etc, E seguindo o exemplo d0S

A ilustre senhora que a boníssimo' influente procer pessedista, está Censura livre, Creanças maiores demais congêneres estudantis, o corpo docente do famoso educandário

..cOl'açã?, �empr? a.feito."áS. camp,;}. n-esta capital, o n�s_so distinto con-,
de ii anos poderão entrar na sessão

I
"Academia de Com.éreio" des.ta capi�al, ,p'?r meio de s�u dinâmico, cul,

.mhas assistenciais alia invulgar-os terraneo sr. Otacilio de Macedo, de 5 horas. to empreendedor diretor, a figura simpática e cavalheiresca do prof'es-
..dotes ele espi rito, impondo_se na so; pessoa muito prestigiada naquele SO'l.' Flávio Ferrari, nO(11e por demais conhecido de todos os catarincn,
/ ciedade local por essas qualidades próspero Município. ROXY, hoje ás 7,30 horas i ses, chqmou a si a dignif'icante e democrática iniciativa de intensificar
que lhe exornam a personalidade, Desejamos.Jhe feliz estada entre SóMEN'fE O CÉU SABE iaeentuadamente este Intercâmbio entre os inumeros sectores educacio-
será alvo, por certo pelo transcur_ nós e 'lhe énviamos o nosso cordial COM: Hobert Cununingg � Brinn nais existentes em todo o território barriga.verde e, para concrotização

· .so ele sua efeméride natalícia, de abraço. Don levy - Marjor-ie Reynolds deste sublime ideal, o professor Flávio Ferrari conta com indispensavel
inequivocas homenagens de sou ENFERMOS: No programa: Noticias da Serna- é integral apoio do Govêrno do Estado que prontamente acedeu em cela-
vasto' circulo de amizades, ás quais, SR. ZURI CUNHA na - N�cional. Atualídad<:'s War- b?rar neste sentido, haja vista a significação grandiosa que reveste tal
por justas, nós nos associamos, Acha-se enfermo, recolhido à 'ma

ner Pathe - Jornal campanha. Assim é que, a cerca de um mês', formidável pleiade 'de estu,
-deseiando-lhc os melhores votos de residência à avenida Hercilio Luz, .

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20 dantes de nossa Academia ele Comércio, em sua riiaior parte, alunos do
.felicidades. o nosso prezado amigo Zuri Cunha, 'Censura até 14 anos. Curso Técnico (Cõntador) , a convite de sua co-irmã, visitou a magnifica
D. MAlHA DE LOURDES BEIR..{O alto funcionário do Ministério da e adiantada cidade de Joinvillc ; uma caravana chefiada pelo professor

BONASSIS Fazenda com exercício na Alf'ande- IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas, i Flúvi? Fcrr-ar l,' cuja presença prestigiou ao acontecimento, percorreu c
É de festas o dia de hoj-e- para ga desta capital e nosso assíduo co-

A VOLTA DOS MOSQUETEIROS apreciou as obras ele progresso daquela cidade, além de realizar dispu-
.o lar do nosso prezado coestaduano laborador. COM: John Howard - Ellen Drew tas esportivas frente á Academia local, e sem duvida alguma, um grande
-sr. Zenon V, Bonassis, categorizado FormnlamosIhc os melhores YO-

No programa: Cinelandia Jornal c perfeito estabelecimento de ensino.
· funcionário da Penitenciária do tos de pronto restabelecimento.

- Nacional Jnurneras foram as homenagens prestadas pelos joinvilenses aos es-

Estado, pois que, nesta data, nata- Preços: Cr$ 4,20 e 3.20 tudantes florianopolitanos, o que vem a atestar em alto som, a perfeita
Iicia.ss sua' exma. espôsa d. Maria ÜotiCI"a�rllal rinl' Censura até H anos. / : comprecnsâo ·c camaradagem que irmana os jovens de I Santa Catarina.
-de Lourdes Beirão Bonassts [un,

1 I .' n UU Iil "

. Agora coube á ÀCaelemia de Comércio de Florianópolis, a honra de rccep,
-lamente com seu filho Flávio Bei-

. MlJn�cl"ptos Sábado RITZ .cionar condignamente a luzida embaixada de Join�ille que ora nos visi ,
Tão Bonassis, aplicado aluno do

UI\'! ROSTO NO ESPELHO I ta, integrada por estudantes de ambos Os sexos cm numero de cento e

'''Curso Particular Antonieta de
DE rrTTR A RAo JUTZ .e ODEON Domingo ouatro (104) aproximadamente, todos congregados em um unico ideal:Li;l cS. """"�;«Im]'"Barros",

, .l:"HUDuI,;AO UE 'l'RlGO vrone Power errí: - "O Intcrcarnbío Cultural entre' os Estudantes ·Catarinenses". Já a 8L
CompartHh�ndo do iustíficado iu.1 1\'0 fim do mês de f'eLemlJro, os TOQUE MÁGICO guns dias antes, havia estado nesta capital, um grupo de estudantes cI(�

hilo dos amigos' do feliz lar, "'O agrtcuvores du muniojpio. i ni- 'CANO 'PERDIDO Lages c, estes acontecimentos sem duvida alguma, estão ernpolgando a

'Estado", se associa ás homen','!!en� ciaram o corte do trigo. E t' Metrópole, a qual, coru a presença desta juventude estudiosa, cheia dea ,,� , < s a nesta redação 1nu pedaço .

./oe hoje. Tubarã"'._-"selTI'Jl'e prnduziu tr i- d ambições e que seguem a risca o conhecido "Mens Sana In Corpore. ., � e cano perdido na Praça Quinze, .

.

SHA. DR. EDMUNDO' ....·OBETR,.\' go, mas em quantidade tão dimi- e ainda Sano", é envolvida de um colorido de todo especial, diferente e alegre.• lU ,..... a conservando O embrulho.

Transcorre, nesta data, o aníver, nuta, que nã? .fjg�ll·ava nas

es�a,-,
feito na casa que o vendeu. Florianópolis, sempre acolhedora, receberá cordialmente os jovens de

·.sário natalício da exma. sra. d. Silo tisticas. K o distr-ito quasi 'U11lCO

I
J oinví lIe. Pl'()poreiollando�lhes momentos de inesqueciveis sensações,

via Teixeira Moreira, digna -espôsa ·bPul'0J'ad.utor SeJl1flI'e foi o de Azal1l-

J A.V i,� '--o� (')
ao pl'rsf'nt'larem as ('nebnante� belezas naturaIS que ornam, enobrecem

elo distinto advogado conterraneo q, C- elevam esta ilha risonha e brejeira.
dr. Edmundo Moreira. Com, a campanha cio Minisi.l·o i A embaixada estudantil de Joinville chegou a esta capital na tarde
Á dama aniversariante, a seu e5. Daniel de Carvalho, 'para que o, ELVIRA MANOEL MAZARAKIS de sabado, sendo recebi'da por grande llumero de colegas floríal1opoli-

'poso e filhos do casal nossas sin- Bl'asil prodllzisse mais Lrigo, au-

.

(Dona Vivi) tanas que compar·eeeram ao desembarque, levando aos ilustres visit�n_
,..ceras felicitaçoes. xi liando com 9. dis1 ribui\:[\o gra- .

Obstétrica (parteira) tes oS cumprimentos de bôas vindas. Composta de grande numero de
SRA. JOSf: LISBOA tulta de Sementes, poude o dr. Comunica que desta data em i alunos, entre moças e rapazes, a cl�efia da caravana foi confiada aos

,

Faz anos, hoje, a eXll1a. }'nmcisco CalI'los Re�s, Prefeitol diante encontra-se à disposição I professores Dr. Lotário Loureiro, M. Costa e Laura Andrada, pessôas
Diva Gevaerd Lisboa, digna

sra. d.
Municfhal, desenvolver bôa carn- {]e quem necessitar de seus ser- bastante crcdenciadas nos meios culturais d,e Santa Catarina. A Acade ..

te do nosso estimado cont.e���::: lJunha, eri1 favor da triticllllura "iços à Av·enida "Rio B1'anco, 1-9-1----Ulia.. Ue' r.oll1érc:i� homenageou aos visitantes com ótimo programa de
" r. José Lisboa. no municipio. Nesta --Fone: 1.343. recepção, incrllslveo mêffclmenm. (1:e-..un .... Ula!�nii'ica c con-coprirla. reu_

P' d I d' pelo J'or ! nião dansante, a qual teve um transcorrer bastant€ animado. Registra-_-\,s manifestações de apreço e .:I_c regan o pe. o ra la,
'.'

-

•
u._

b 1 t la I ,mos o acontecimento, certos de mIe, O mesmo muito enohrece o bom 110_",estima que lhe serã'o propoci-onadas. nal e em o e lllS, para que os -

''-

,os de "O Estado" 't
' 'vradores tuharOJ1ellS�S hJI.antas- !me educacional catarinense, contribuindo para a formação de homens

.

' respe� osamente.
, , ,- 'I)' f 't' '. u'

.

0_ -tI d' Cf 'f" terr eln flue s e
· juntam as suas. sem tllgll, qUI' a . 1 e el Ul a �o e I1lU leres ([lH' 1,,111 lquem a a - na c ramo

SHTA. TÉnEZINHA MACHADO' tribuiria. as semellLes, co�\se�'nJu As nossas sinceras felicitações ao professor Flávio F-errari pela
Passa ]loJ'e a d t t 1"

\
que hOJe, em todo os tiIslIIlos, brilhante inieiativa assumida e os nosSos volos de boas vindas aos jovens

,
. a a na a ICIa da -

'

r-'· d J' '11'O'entil senhor' h T
.

1 P'
C\)01 excessa0 apenas do RIO < \)J -

.

estudantes e. 01l1VI e.

-OM '

.

111 a
.

ereZ1J11a lr�g.·
Juna., se 'esteja colhendo o 1"'CO 1--------------------------..-----aohado, dIleta fIlha do sr. Judo

.:i�:S s:aa���::, e:�;:t�. ����:CL:I ce��a�;r'OclllÇãO desle ano r magni-,

,

�jlj\\Hljljj\jjllg\n��jf�jlj�lIm� DORES NJlS COSTAS'

;;�����:o1:;:��; I ;����f.,:r�;,1i:;;,�:i�:;;;�; :.1.1,'" poSra ;A=P�B::;RI�Aá:;dO
·

.Alves fm " das de Rodagem temo, feitv verda- ,.., O ornamento da nos- planta�ões d� tl'i!g'o no mu�cí- 1::::'
.::::::;. I J

• !;��1���/�t1:����� I ;;it€��f:�1�?�t��e,;e:E: ::f;�d:;�������:::����;:;;· Lft3 :::;:;:::::;;�:�!
qU�. gOza de vasto circ'Ulo de ehl1ctte. O sr. LiDO Pessôa. A jo-

J'anguá e sul do Brasil, e;;t:1o Ia

amIzade b zendo suas viagens por csh es-, , s, rece erá, por certo, \Ten Célia Ghizzo, dileta filha do
nest d t f' lraela, até a localidade de Cnbic1J-a a a e uSlvas felicita.- rir. João Ghizzo. O sr. Antonio All-
çõe d

.
' lo e dali, iomam a estrada lTl!lTll-,

S e �uas inúmeras tunes .dos Santos (Nico Cascais),
co,legas e amiguinhas, .da qual

cipal de Treze ele Maio, indu sair
•

Visitantes ilustres J,
na estrada esLadual de Co'calzinhonos, os de "O Estado" asso- Em visita a 'fullarão estiveram

'ciamos prazerosamente.' ultimameIlle os srs. Pedro Ivo
FAZEM ANOS, HOJE: Gualberto, fiscal do Im1posto de

.

- a srta. Vilma de Lourdes Po- Consumo em Joinvile.
lIdoro, dileta filha da -exma. viuva O SI'. Sidney 1\'ocetti e Antoni:I,

· d. Iracema Seara Polidoro. Fiuza Lima, da Companhia 'frans-
.

- a·sra. Margarida Speppat, digna ,portes Aéreos Catadnenses. Dr.
.esposa �o SI'. João Steppat, acatado Mo;art Cordeiro. Eug. Cher"é do
'comerCIante em Joinvil1e. Serviço de Engellhal:ia, da 5�

NASCIMENTO: Zona Aérea.

MEN!N"� MARTA DA GLORIA O dr. Abelardo da Silva C,m!es,
�eJllblla-se da mais intell�a ah-- .

Procurador da Hepllblica em Sta.

-gl',�a. o lar do nosso ilistínto r/".- Catarina.

�r1clo sr. Alencar de SOuza S3.n- Est1"ada' 'l'uba.rão-CT'escitl?na
�s, competente chefe de escritcí" A mdo\Tia Tubarão - Crescmma,

1'1,0 da E'lTC f1 de sua exma. e�- quc o Governo do Estado está C'1;IS
.

Posa d. Eliane Marinho Santos Lrllindo, já se enconlra perto da
'COIU o nascimento da inLeressallt� oidade de Jaguaruna. O trecho
pequer-ruéha Maria da Glória drntro do municipio de :Tubarüo
,oCorrido na Maternidade "Carlo� já esta todo pronto.; COl'l'êa o"

na semana, ultima. O elr. Lourival 'l'orrens Mal-
Ao ilustre casal nossas fe',icit.a- sChü;ky, dinam-ico _ engenhc'iro

. çõc'S,' extensivas ao ,",'O' d',' 'll'nda 1
. ,/

n" C l(;J e ua 5>1 Residência de Estl'a-

Trazendo' uma mensagem de amizade, os
c estudantes 'de JoíulIille Invadem a român

tica metrópole cíltarinense

tr'igo. 'Tudo indiqa ,que (,'·!'emO!iJ
um ano rle grande rn'odl1')ãiJ
agTicola, pois que o,; nossos agTi
eultores plantaram este ;111'1 com

Arvores Frutiferas en,xertadas e planta. orQa.mentale n.,

melhores quillidades oferece o �ande Estabelecimento de
.

Flol'i e Pomioo.ltura
cncnrtando mais de 42 quilomc- '

tl·OS. A es'trada municipal de Tl'e-
z� de Maio esLá bem cou'iecvada,
dando ótima passagem.
Quando a estrada estiv::!r llI'On

tá será um gTande impuls,) panl
Lodo sul catarinensc .

Pl'oduçâo A(/7''Ícola.
Nesta época, as grandes val'-

zeas de Tubarão já estão piünta
das com o milho, feijão, sorgb:J
(palha de V3.J:lSOura) e ceb')la e

H. J. Cipper•
Córupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

.

ardor.
Afóra o trigo que já faiamo.),

de cabeça, cuja safra este ano, da
rá cerca de cinco milhões de

•

. {

quilos,. Varios Icaminhõca ji b
tão levando paÍ'a Joinvile, Lajes,
Itajai e f>",Lros pontos. t " .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO- Qulnta'lelrll 10 ae Novembro a. '9"� 5

, !" LIRA TENIS, CLUBE _ PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO _ DIA 13 DOMINGO _ COKTAIL _ INICIO ÀS 930 HORAS. DIA 20 DOMINGO
- SOIRÉE _ INICIO ÀS 9 HORAS. 31 DE DEZEMBRO _ BAILE DE SÃO SILVESTRE .: HOlVIENAGEM AS "DEBUTANTES" DE 1949 ....-:-:. SOB
O. PAT,ROCINIO DO GRÊMIO LIRA TRADICIONAL PELAS SUAS GRANDES REALIZAÇÕES TERÁ O GRÊMIO MAIS UMA OPORTUNIDADE DE
OFERECER AOS ASSOCIADOS, DO LIRA ·UMA NOITADA FESTIVA MARCANDO O ENCER,RAMENTO-· DO ANO DE l!)49; AS INSCRIÇÕES PODERÃO
SER FEITAS, A PARTIR DO DIA 10, PARA AS SENHORINHAS QUE DESEJAREM FAZER O SEU "DESUT" NO LIRA. A LISTA DE INSCRiÇÕES
ENCONTRA·SE COM A SECRETÁRIA DO GRÊl'iaO, SENHORITA LAYLA FREYSLEBEN.

Juizo de Direito da I
Vomarca de Bignaçú'
o Doutor José B. Salgado de Oli-I"eira, Juiz de Direito da Comarca.

do Estado de Santa /'Catarina, na forma da .Ieí, etc.
-

Faz saber aos que o presente edi-/
ial virem ou dele conhecimento ti-'

verem que, por parte de Doralir-e
I

EJiza de Jesus, por seu àssistente

udiciário, o advogado' Dr. Rafael
1. Cruz Lima, lhe foi dirigida a pp-'
tição do teor seguinte: - Exmo. Sr. I
Dr. Juiz de Direito da Comarca rle IBiguaçu. Doralice Eliza de Jesus,
brasileira, viuva, doméstica, rcsi-Í ---,-----------"'--------------------
.dente na localidade donominada! Na-o deseJ·a COn·t'l·'''Canto dos Ganchos", desta Comar U ,.,

ca, por seu advogado infra �ssill:1- I, ..

ddo, nomeado no pedido de assisÚ'Ii-. Duar viveu o
cia judiciária anexa, vem respeit() Washington, 4 (E_) - O aviador
samente a presença de V. Excia., boliviano Eric Rios Br idoux foi

expôr e afinal, requerer o seguiu- inadvertidamente informado por um

te: - I A supl icante, por si e seus amigo de haver sido causa do hr.r,

antecessores, é possuidora de '.1lI1 ri xer acidente de aviação da terça,
terreno situado na localidade" Can- feira passada e, desde então, núo

to dos Ganchos", desta Comarca, deseja continuar vivendo.

<1:01l1 a área de trinta e quatro 111e- A revelação foi feita ao dcsaf'or
tros de frente por mil metros rle tunado pilôto apesar da proibição
fundos, e que tem as seguintes COE- e das preocupações tornadas pelos
Irontações: ii leste, com terras de médicos e enfermeiras 'para que não

João Sabinu; pelo Sul, com quem de se levasse ao conhecimento de Rios

direito; ao norte, com terras de BridOlix ul11k noticia tão espantos-i.
Policarpo Simão e ao oéste, com A referida informação foi dada pelo
Altino Baldança 1JOSS-e essa que médico do aviador que pediu que se

manteve por mais de trinta anos, mantivesse em reserva o :�en nome.

mansa e pacificamente, sem con- Acrescentou o médico que a tcrri

testação ou oposição de quem quer vel revelação causou a recaída do

.t,que seja. II - Desta forma, não t= n- aviador que, ontem à noite, esteve

do a suplicante qualquer titulo de a ponto de morrer.' Tamb'érn mani

domínio sobre a área de terras men.' f'cstou êlc que, apesar do v-igoroso
cionada, é esta para regularizar os .organismo de Rios Bridoux , conti
seus direitos, na forma 'permitida nuar reagindo, o pilôto, que conta

pelo artigo 550 do C. Civil, e pela apcna , vinte e"'oito anos ele idade,
forma processual prescrita pelo ar- pal!ece preferir a morte ao seu res

figo 454 do C. P- C. III - Pelo JH'i- tabelecil1lento total.

Noticiário dos Come�t_á:If,-o--ln-ternacional
• •.•.. PaJ.aCit\ da Paz

munlClplOS

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS. DESANIMADAS/
HOMENS SEM ;ENERGIA,

,

... Não é sua culpa:
É a fraque ia que o deixa cansado, pilltelO,
C'011l moleza no corpo e olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneas e VITALIZA o sangue cu

fraquecido. É de gosto delicioso e pode ser usado em todas

as idades

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr... An'tônÍo Díb Mussi

.... � �
.

Muita. felidd.dH pele •••eí••"

to de .seu filhinho t

Ma8, nAo esqueça. que o ...1111.1

,resente p.r. o l!Ieu "PIMPOLHO·
� uma eaderneta .tlo CUDITG
MUTUO PREDIAL. --

"

).

BRONOUITE
ASMÁTICA
Durma bem a noite toda
Aqui está um remédio caseiro

e econômico que lhe dará alívio
rápido da tosse e da bronquite
asmática, proporcionando um
sono reparador a noite tôda.
Nada mais garantido no rnun;

do do que Parrnin' - tomado
duas ou três vêzes ao deitar -
para combater a asma sufocante
e a tosse rebelde da bronquite.
Compre 'hoje mesmo um vidro
de Parrnint nas boas farmá
das. Confie em Parrn,lrU que
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido desse esforço asfixiante
para respírar ,

P-I9

A idéia de construir uma
"sala de orações" na nova sé
de das Nalções Unidas, em New

York, está encontrando apôio
entusiasta em todo o mundQ\.
Realmente, poucas mtcíatí

"as: provocaram correspondên
cia '-mais volumosa que esta.
As Nações Unidas estão re,

cebendo cêrca de 70 cartas por
dia sôbre pro] eto da "s-ala de
orações", que louvado por gen,
te das mais diversas relígiões-
Ao registrar êste tacto; o

correspondente Milton Este
row, asczevendo de Lake Suc

cess, refere que muitas caz;
tas sugerem que os debates
das Nações Unidas se iniciem
sempre com uma oração.

O novo edifício das Nações
Unidas está sendo construido
na rua Quarenta e Dois, es-

.

quina, com a avenid'a, East
DR. FRANCISCO· CAMARA River.

NETO Os 65 milhões ,de dólares
Advogado

Escritório: Rua Felipe Schimidl
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residencía: .Rua Alvaro de Caro
valho. 36

Estrada de rodagem
A raranguá-Praia \

Grande
A' população do distrito de Praia

Por ÁL NETO

Grande continua reconhecida ao {JO
vêrno do sr. dr. Nerêu Ramos que
fez construir excelente estrada de

rodagem que muito a tem bcnefi,
ciado. A Estrada que parte de Ara
ranguá, passando por Ermo. Tenen

te, Três Irmãos, Dois Irmãos .e Ca •

choeira, se finda no distrito' de

praia Grande, depois de percorrer
64 quilômetros.
A população agradecida a mais

essa obra do benemérito catariuen-

se, ergueu, na praça fronteira 3

igreja matriz, um obelisco com a

I seguinte inscrição: "O povo de Praia
Grande reconhecido ao govêrno de

Nerêu Ramos, 1946".

FlorianópolIs

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Servi �o. especializado em Doenças de Senhoras '.

Modernos métodos de tratamento
,

Horários
.

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às.,J_4,30 horas
Consultório: Residência:

Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

A vista e·a prazQ
Enrolamento de motores� dinãmos � transformadorel_

Instalação de luz e força.
Venda de motores.- rádios e acessorios, outros aporelhos el6- .

,

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diveI1sas, com exclusividade dos insuperáveil

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY·.
A EL�TRO-T�CN1CA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Post� 193 - Fone 7IS.

Ouçam diariamente, das 9 àsvIJ e das 17 às 22 hora.

RADIO TUBA' ZYO 9'
1530 kilocielos ondas. médias de 196 metros

'TUBARÃO -.,- S. C"AT�RINA

�05 CO�lAA
DO TRABALHO -4

/. SEDE SOCIAL�

po�ro ALEGRE

RUA VOL(JNTÁ�IOS DA PÁTRIA N.O 68 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 - TELEFONE 664D • TEL.EGRAMAS: .PROTECTORA·

necessarios para a construção
foram emprestados', sem Juros ...
pelos Esta:dos Unidos.
A estructura de aço do ar

rariha.céu já está pronta.
Este edifício terá 39 andares.
Nas parãdes de leste e oeste

haverá 5-400 Ianelas; com

2.200 venezíanas.
.

O ,edifício se,.á servído por
21 elevadores. .

Maís' de 10 mil tolhadas elé
tricas serão Instaladas, conec
tadas por cêrca de 500 quilô
metros de fioS! e cabos elétricos
Segundo os cálculos atuais,

o edificio estará pronto antes
do fim do ano que vem.
Em sua reportagem sõbre a

correspondência das Nações
Unidas, Miltom Esterow tra
nscreve a carta de um menino
de 10 anosí, que oferece um ca

chorro para- manter a paz no

seio do Consêlho de SegU;I'ança·
"Prezado Isenhor - escreve

----.

o menino - eU tenho um

cachorro.
"E um ovelhéiro alemão•.

chamado Butchie.
"Na minha) casia, todos \ ficam

contentes quando Butchié está
por petto.
"Eu gostaria de enviar Bu

tchie para o Consêlho de
Segurança.
"Quando êles começa.rem a

discutir, ButC};üe latirá e lhe9
fará vêr que precisam ser mais
moderados.
"Creio que a;ss,im todos se

compreenderão melhor"·
Quando

-

a Assembléa. Geral
das N.ações .Unidas .está reuni
da, chegam a Lake Success
cêrca de 2-000 cartas por mês.
Uma das 'cartas mais recen

tes sugere que .as Nações Uni
das façam- instalar aparelhos
de ar condicionado nas pirâm1-
des agipcias a fim de conver
tê_las· em ab;rigos contra a
bomba atômica...

.

meiro dispositivo legal, aquele que

])01' trinta anos, possuir corno seu,

sem oposição nem contestação ati

quirir-lhe-á o dorninió, independcn,
tenlcnte de' titulo e boa f'é, que em

tal caso se 'presumem, sendo Iacul,
lado requerer ao Juiz que assim ()

declare por sentença, servindo-lhe
"""'''''''''===========''''''''�

a mesma de titulo habil para a

transcrição no registro de imóveis sente, para efeitos fiscais o' valor

competente, consoante tem dec:idido de três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00).
a doutrina e a jllrisprudênda dos Nestes termos. P. deferimento. So

Tribunais. Ao requerente compete; bre estampilhas esladuai$ d'e CrS
em t;1 caso, apr·esentar prova S�l- 3,00. Biguaçu, 10 de setembro de

tisfatória de tal fato, para (iue the 1949. (ass.) pp. Rafael G. Cruz Li�

seja concedida a respectiva senten� ma. Testemunhas: 10 - Graciano

ça declaratória do domínio do bnó- Baldança, João Olivio, José Eufra

,\\cl. O prazo de trinta anos, desde sio, -todos residentes em Canto lIas

(lHe demonstrado pelo nsocapiante, Ganchos. Despacho: A. Designe-s·e
,exclui C[ualqu·er alegação de má fó, dia e hora para se proceder a :ius�

'lncluindo-se nele o tempo decorrido tificação, ciente o dr. Promotor Pil

antes do C. Civil. IV � NesS& eon_ blico. Biguaçu, 23-9A9. (as.) B. Sal-
-

iormidade, vem respeitosamente ]'t'- gado de Oliveira. A .illstificaç.ão foi

<iuerer a V. Excia., que, COl1,1 clcn- julgada pela sentença segu�nte: Jul
�ia dos inter·essados, se digne op0r go por sentença a justificação de!

lunamente ouvir os depoimentos fls. para qne produsa s·eus jllridL
(Ias testenlunhas que apresentará, e cOs e legais efeitos. Façam·se, por

.que comparecerão em Juizo inde- mandato, as citações requeridas na

pendentemente de intimação, no' di'il inicia1; quanto aos interessados
_

in.

� hora que forem designadOS, pr()� certos, deverão ser citados por edL -----------------------------

cessando�se desta forma, e con1 ci- tal, com o prazo de trinta dias, pu�

-ência do digno Dr. Promtol' Pl1bli· h1icado três vezes em jornal da Ca

!(!o, a justificação initin litis, para pital ·e uma vez no Diário Oficial
.qne, de acôrdo com o estabeler'i do Estado (art. 455 § 1° do Código
cido pelo artigo 454 e segllint-es �o!.de

Processo �ÍNil), juntando�se :os
'C. P. C., seja julgada por V. Exew. autos uma Vla de cada pubheaçao.
.� justifieaçãD, mandando citar pes� IBiguaçU, 6-10-49. (as.) José B. Sal�
-soalInente os confrontantes do

jlI1é-lgadO
de Ol:ivei�a. E, para que cl�e�

vcl, bem como o Sr. Dr. Promot()l' gue ao conhecImento de quem m

Publico, o St)rviço do Patrimônio da teressar possa, ma_nda passar o pl'e

'União em, Florianópolis, � �s inte-Isente �dital, com ? pl'az.o de tril1�a
Tessaltos ll1certos, por edItaiS de (30) dIaS, que sera publIcado e afl_
trinta dias, para o fim de contesta· xa.cJo na forma. da' �,ei. Dado e pas
Tem a presente �ção, dentro do sado nesta Cidade de Biguaçu, :WS

'Prazo de 40 dias, 'que se contará da doze de Outubro -de mil novecentos c

'ultimo dia do edital. na qual se pc· quarenta e nove. Eu, Oscar Romão
Ue seja declaradO' o/domínio da Sll'! de Faria, Escrivão interino, o- dati-

�'licante sobl'� o imóvel descrito áci- bografei e s'ubscrev1. (as.) José B.

,lila, prnssilguindo-se de acôrdo com Salgado de Oliveira, .Juiz de Direit,).
-as formalidades legais. Dá-se a pl'é� I Confére.. .

Agencia 6eral para Sto. Catarina
Uua Felipe Schmldt, 22-Sob. .

Caixa Postal, �9 - Tel. "Pí'otectora" .- FLORIANOPOLIS

";_ ,.. .. oO ..

SENHORI! A. i
A ultima creação em retr;
Itu'an.te é . o Guaraná KNOT'
EM GARR�FAS 'GRflN__DES

'Prele,.,ndo-o está '

.acompan hando ti �oda.·
· .. • • •• ··., ·"'.t

COMPRADORES P.4R&, OAS&8 •
TERmnms

o Esoritórlo limoblliário A. L. -'!....
sempre tem <!Omlludoree para CUIlI! •
t.errenos.
Rua :Deodoro _, ":.. rr_J1F:::;;>��

.

,
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6 o ·BSTADO Quinta feira 10 ele Novembro dlft '_"'419

lubo 4e
DIA 12 -SÁBADO

\

\

PROGRAMA PARA O MÊS DE NdvEMBRO '

"SOIRÉE" COM INICIO ÁS 22 HORAS.DIA 20 - DOMINGO - GRANDE PIC-NIC À SAMBAQUI, POR VIA MARITIMA.
.

DOMINGO --"COCKTAIL" DANSAN)'E DAS 9 ÁS 12 HORAS.
DIA 27

o movimento de assistência aos indigentes internados neste
Hospital durante o mês de setembro próximo passado, roi o se-

g�linte: .Consullas, .

083; Cura�i:os, U3?; Injeções, 3.831, Opara- Soc,·ed!lde Catarinen{'p, de AVll11ulruraçoes,
ô

l ; Bxames de Laboratório, 72.; RalOS X,70; Ondas curlas, 00; J �U J �! ... � , UI
Infra-vermelho, 63; Ultra-violeta, 25; .Corrente. e!.ell'.ica. 2' Dia-I

De ordem do sr. Presidente, convido os associados desta§o-
lermia, Q; Metabolismo-basal, 7; ElcI.l'oCardiog.l·ama 1,;

.

Radlmn.3· ciedade para a Assembléia Geral Extraordinária que se reali
Banho surIa, 2; Radioterapia, 28; . ()xig'ellocterapia '10; Ancstesü� zará ás 15 horas do dia 12 próximo vindouro, na sede social á.
pt!los gases, 3; ]�letroc,'agulação,25; Tl'�nsrusão de sangue, 4; Nebu- Tra_yessa Ratcliff (Edificio da Diretoria de Terras e Coloni·
Jisação, 49 o Fórmulas aviadas, 3.556. zaçao)'.

.

Ordem do dia: Entrega dos prêmios aos expositores que
concorreram à XVIII Exposição Avícola.
r Florianópolis, 9 de novembro de 1949.

IVO MAES - Secretário Geral

�
I'

MOVIMENTO DO CAMPEO�'A ['O 2 vitórias, � derrotas, 1 empate, 5 dináría e, .ao certo, empolgará
L�\J'RA DE Ph0FJSSlO;\"A!S pontos ganhos: 7 pontos perdidos, toda a grande assistência que

Jogos real-z-utos 18 goals a favor e 22 contra. na terça feira vai comparecer
Paula Ramos 4 x Atlético 0, Aval 4° lugar - Avaí, com 7 jogos, 2 ao campo Lira Tenis, para a.s-

4 x Bocaiuva 1, Figueirense 2 x vitórias, 5 derrotas, 4 pontos Wi. sístir a partida com o campeão
Paula Ramos 0, Avaí 2 x Atlético 1, nhos, 10 pontos perdidos, 21 goals da cidade.
Bocaiuva 2 x Figueirense 1, Avai 3 a favor e 26 contra.

I
Grande, extraordínaría gran

x Paula Ramos 2, Bocaiuva 2 X' 4° lugar - Bocaiu va, com 6 [o- de mesmo, é a equipe de bas-

•
Atlético 2, Avai 2 x Figueirense 0, gos, 1 vitória, 5 derrotas; 2 pontos quetebol do Tieté. Os teams 10-
Bocaiuva 3 x Paula Ramos 3; FL panhos, 10 pontos perdidos ,7 goals- cais tem que estar preparados
gueirense"? x Atlético 0, Paula R;1- a favor c 33 contra. para se desfazerem de sua

mos 4 x Atlético 1, Avaí 7 x Bocain, marcação, marcando-os tam-
va 2, Paula Ramos 3 x Figueirense SENSACIONAIS PARfTIDAS bem, da mesma maneira.
2, Avai 4 x Atlético 1, Figueirense DE BASQUETEBOL NOS DIAS Tudo faz crer que Floriarió-
4 x Bocaiuva 1 e Avaí 2 x Paula Ra- 15 E 16 DO CORRENTE polis assistirá a mais sensacío-
mos O. Avoluma-se o intenso ínteres, nal temporada do ano. Uma vi-

Classificação se em torno da temporada sen- torta que Se torne possível de

Campeão - Avaí, com 7 jogos, 7 sacíonal de uma das maiores uma das equipes da capital tor
'Vitórias, 14 pontos ganhos, 24 goals equipes ,de basquetebol do Bra- nartam o nosso basquete co

a favor e 7 contra. I síl, como seja a' do C. k TIETÉ nhecído de uma vez por todas
2° lugar - Figueirense, com (j

1
de São Paulo, vencedor do Olim- em no8'SO País, dado o cartaz

50gos, 3 vitórias, 3 derrotas, 6 pon, pia de Montevidéo e do Oymína- que desfruta a grande equipe
tos ganhos, 6 pontos perdidos, 16 sía e Esgrima de Buenos, sem paurísta.

goaJs a favor e 8 contra. ' contar .as façanhas que vem ob- Os Bandeirantes chegarão a

3° lugar - Paula Ramos com 7 tendo no campeonato paulista �slta capital no dia 13 do cor

jogos, 3' vitórias, 3 derrotas, 1 em-

.

do corrente ano, estando sepa- rente, ás 15, horas, pelo que fi

pate, 7 pontos ganhos, 7 pontos per- rado do lider invicto por apenas cam convidados todos os es-

didos, 16 goals a favor e 13 contra..\dOiS pontinhos. portistas desta capital a recep-
I clonar visitantes a Base Aérea4° lug.;:tr.. - Bocaiuva, com 6 .io�! A equipe do 'I'ieté, dízsm OS. de Florianópolis. Assim for--]gos, 1 VItOrIa, 3 derrotas, 2 empales, jornais paulistas, comentando mada a comissão' de recepção41 p�nto& ganhos, 8 pontos perdidos, a sua visita a Santa Catarina, na Base Aérea: Dr. Osmar Cu-1 gols a favor e 21 contra. é uma verdadeira novidade do

50lAnha, D�. Heitor Ferr,ari, Dr.ugar - tlétir-o, com 6 jogos, futebol nacíonat, pela grande Pr: •
.
aula cheidemantel, Dr. João.., derrotas, 1 empate, 1 ponto ga� tecntca que apresenta, conjun- Bonnassis, Antonio Salum, Dr.nho, 11 pontos perdidos, ,5 goals a to' harmonioso e treinado com Antonio Almeida, Tte CeI Paulof.avor e 23 contra. fibra propria: de uma estirpe de Vieira da Rosa, Osmar Meira,Artilhehos cestobolistas de primeira linha. Jornalistas Dib Charsm, Pedro.1° lugar - .Com 5 tentos: Amérí

, O Tieté possui um dos maio- Paulo Machado, Waldir Grizard
co, do Bocaiuva e Bitinho, do Avaí, res 'tecnicos dct Brasil e aper-

.

e Waldir Oliveira Santos, Er-2° lugar - Com 4 tentos: Urubú senta um padrão simplesmente 1
nesto Riggenhach Jr. Prof.Flae Bráulio, do Figueirense, Bentcví. notavel. A sua marcação de via Ferrari, Paulo Menezes de, Saul e Nizeta, do Aval.

.

hornem a homem algo extraor- Mendonça, Jorge Abdalla.3° lugar - Com 3 tentos: Láza,
ro, Caréca e Mandico, do Paula
Ramos; Póvoas, do Bocaiuva.
4° lugar - Com 2 tentos: Nilti

Ilho, do Avai; Alemão, do Bocaiuva:
Verzola, Carioní e Nenem, do Pau�
Ia Ramos c Luiz, do Figueirense.
5° lugar - Com 1 tento: Paulista,

do Paula Ramos;' Meireles, Gastão.
Néde, Hamilton e Abelardo, do Fi:
guefrense; Ati II, do Bocaillva' Os
vaIdo, Pa1ica, Hazan, Djalma � Ca=
lixto, do' Atlético, e Boas,

.

Tião,
Bolão e Jair, do Avaí.
Artilhei�os negativos: Gatinho, <10

Boeaiuva, no jogo contra o Avaí, e

Na].di, do _Pau�a Ramos, no· jogo,O ele e oconlra o FIgueIrense. :

.... ,. Arqueiros vazados .... .. SATURNOtiõv,tlT,q(a,gcom;( Segunrlo nós chegou ao conheei- de um busto de bl'Onz·e, com queArí I, do Bocaiuva, 21 vezes em mento, os moços, que neste ano di- Os estudantes floriallopolitanos hofi jogoS; Hélio, do Atlético, 19 vezes rigem D Centro de Intercambi-o CuI_,. mel1agearam a Olavo Bilac.
em 5 jogos; Jaime, do PauJa Ral1lG�, tural, estão empenhados na organi_ O C.I.C., com seu trahalh� om8 vezes, em 4 jogOS; Adolfínho, do zação de um festival artistico, que surdina, �'ealizado em 1947, entre O��lAvai, 7. vezes em '].. jogos; Luiz, do será aprese�tado, em a noite de estudantes secundaríanos, produziuFigueirense, 7 vezes em 5 jogoS; Os- scxta·lfeira, no "Alvaro de Carva. muito mais do que calculam os qUE'cal', do Atlético, 4 vezes em 1 jogo; i estão cá fóra. E se se têm rareado:Vadico, do Paula Ramos, 5 vezes lho". as festas culturais e artísticas ql1Cem 3 jogos e .!\fafra, do Figueirense.' Ora, fôra uma festa qualquer, essa associação costumava realiZai":l. vez em 1 jogo_ , mesmo anunciada. pela p.r;opaganda consola·,nos, entretanto, saber peloJuizes que funcionaram mais berr.ante; e não nos chamaria anuncio da festa de amanhã, que '0Duarte Pedra Pires, Benedito

I
tanto a atenção como esta a (!ue <iS- C.I.C. ainda vive.

Campos e Artur Paulo Li.mge, 3 ve� ;sistirell1os amanhã. Ê qne há quatro
.

Compreende-se, também, que ain_
r:es; Aldo Fernandes, 2. vézes; anos consecutivos, pela mesma épo_ da anima aqueles jovens o mesmoNewton Monguilhot, Waldemiro· Me- ca, essa associaç50' de estudantes ideal que s€ colocava a frente dos
lo, Manoel Tourinho, Manoel PereC secundários apresenta um festival quI' o fundaram: Elevar intelectual

Aspirantes artistic'O sempre com absoluto êxito e artisticamente () estudante seCUi1-
·1° lugar - Figueirense, com 5 O aut(Jl' destas linhas lembra.se dariano .

. jogos, 5 vitórias, 10 pontos ganhos; bem de que aqu�le .surto de festl1s Oxalá o nosso público compre.33 goals a favor e 7 contra. coregráficas apreciado em 1947 c enda o esforço desse punhado dc
2° lugar - Paula Ramôs, com 6 ,1948 em nosso Teatro surgiu dep.oÍs moços e os apoie como soube faze.

!ogos, 4. vitórms, 1 derrota, 1 empa_ qu.e se' conseguiu apresentar o pri. lo nos ultimos três anos. E teremo<:,
It�, 9 pontos ganhos, 3. pontos per- moiro festival do C.LC., para cl'l,io se Deus qUÍser, uma noitada feli.z,
.dldos/ 24 tentos a favor e 15 contr:)., SlI{;esso contribuiu a sábia orienta- lassistindo ad desempenho teatral

3° lugar � Atlético, eúm fi jogos" ção dc, aplical'-s-e a renda, na ereção
j
dos jovens artistas.

Hospital de Caridade da Irmandade
do Senhor Jesus dos Passos

festival de sexta-feira

•

I

Ruy Barbosa·· e a escultura
FLávio de Aquíno

Ruy Barbosa talvez tenha sido um dos vultos .do nosso pais
representado pelos nossos escultores. Poucos, no entanto, soube.
ram tirar dá sua figura esquálida, que as fotografias do tempo
nos dão, um motivo de realizações realmente plásticas e despre
zar 010 detalhes ilustrativos e enganadores. Poucos conseguiram
ir além de um homem magro, de olhos amortecidos e rosto afi;
lado pela idade e pelo estudo; quase todos se esqueceram da

• forte persouafidade do grande homem, da sua intensa vida sub

jetiva, das suas lutas, dos seus desejos, da sua inteligência; des;
te fogo interior q�le �ni�a o�grandes �e�r�tos, desta ,calma ner

vosa, desta eloquência silenciosa que VIVifica e eterniza a cons•

trução simples, dos bustos romanos, os da renascença e, mais
recentemente, os de Rodin e de Desp iau,

Contentou-se, a maioria, com uma imagem carinhosa e fiel,
mas morta 'e irreal, do exterior relegando, entretanto, a razão
de· ser do retratado. Temos muitos bustos de Ruy com tô das as

suas rugas, todos os detalhes anatômicos, mas poucos idênticos
aos que lemos nos seus biógrafos e adivinhamos nos seus discur
so!' e escritos. Aonde esta ·0 Ruy das lutas democráticas, da pa.l
vra vigorosa e justa,da inteligência exuberante? Certamente não
se acha sob o mármore dos acadêmicos nem, tão pouco, no bron-
ze dos modernos. Jndif'erencia, incultura da nova geração ou a. (

penas pressa e ·temor de realizar uma obra fora do exigido pe
las encomendas e além do retrato divulgado do grande homem?

Não é o busto tirado da fotografia que impede novas concep;
ções, pois não é a falta de semelhanca .f'isica que lamentamos.
Já sabemos como 'êle se apresentava quanto ao seu exterior
mas, através na escultura, e mesmo; da pintura, ainda não tive
mos conhecimento da sua alma.

.No concurso realizado pelo .Ministério de Educação e Saú;
de a fim de ser levantado um monumento em sua honra, se al

guns conseguiram atingir, como feito plástico, um nivel elevado
- como é Q caso do projeto Bruno Giorgi e Q de NiemeverPor
tínari-Cheschiattí - nenhum, ,porém, apresentou como detalhe
a própria figura do homenageado.

No entanto, uma exceção é necessário fazere
Dentre os bustos realizados até agora um há, encomendado

pela Assembléia Estadual de Santa Catarina, que fugindo às re_

gras já codifi'cadas, consegue aliar a mais nobre realização plás
tica com a lealdade ao motivo 1\ funde forma e conteudo de ma

neira feliz, Feito pelo escultor Bruno Giorgi, um dos nosso;
mais destacados artistas, neste trabalho, executado em bronze,
Ruy Barbosa se apresenta COm tôda a sua vida interior, sem o

olhar apagado e a ausência de elam vital que os seus retratistas
fizeram prática constante. A persona'lidade do morto ilustre a

parece não através de uma máscara mortuária mas como -uma

lembrança, uma sugestão constante de ação, de vida subjetiva,
de aspiraçõe� e desejos. Não mais uma estátua iimtfvel mas uma

insinuação de movimento e calor.

Ruy Barbosa tem assim um retrato fiel e vigoroso, um re;
trato com merecia,

D. Francelina cDelamberl'
MISSA DE SE11MO DIA

Filhos, genros', noras e net.os de d. FrllcllCelil1a Delambert agra
decem sensibiliza'dos a tôdas as ,pessôas que manifestaram seu pe
sar por ocasião _do falecimentó de sua quer,ida e pranteada mãe, so

gra e avó Francelina De!arnbert, bem como· aquelas que enviaram
l'lores e lelegramas, e convidam seus parentes e anligos par:} assis
tirem lt missa' ele 7° dia" que mandam celebrar em sufrágio de slUl

boníssima alma, dia 14. do corrente, às 7 horas, no altar de Nossa
Senhora da Catedral Metropolitana, pelo quem antecipadamente
agm(leccern a lodos que compul'éeeJ'cul a êsse ato de fé cristã.

aeão S.cial Calarinense
Ficam con\'idaflos todos os sr. Membros dossa Entidade para:l

Assembléia Geral, a realisar-se diá 16 do corrente, na Tedacão de)

jornal "O Eslado" à praça 15 de Novembro 11. 20 - 20 andar, para"
tratar de assurüos de interesse da Sooiedade.

Florianopolis, 8 de Novembro de 1949
Arnel"ico Sil.veira D'Avila

'Pres iue�lte do Conselho

..
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RADIOTERAPIA
,RAIOS X

Dr. Alvaro de Carvalho
l)oenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

,-�velra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

...
BAbados: 14 ás 17 hs.

Ir. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
poa Serviços: dos Professores Bene

�cto Montenegro e Píragíbe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

.pecializado da gravidês, Dístur-
11101 da adolescência e da menopau
III; Pertubações menstruais, l1�1".

,mações e tumores do aparelhá' geuí-
feminino.

Operações do utero, ovários, trem
pu, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perinco (ru
ÀIfU)
J'\sSISTENCIA AO PARTO E 01'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, od-
1'101, hípopise, etc.)
Villturbios Illervosos - Esterilidade
- Regimes. "-

Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
L481

.

Besíd. R. 7 de Setembro - Edil:
Cnn e Souza - Tel, 846.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proetelegia
Eletricidade Médica ,

ConsUltório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à lar. I

de das. 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

15 .:Telefone 1.422.

1\ Dr. Mário WeIlAa....
t':I!atea mMica de adulto. • crlaaçaa
Oonaultórl0 - Rua Jofoo Pinto, 16

Telef. M. Ui9
�.ulta dae 4 'I 6 -llOf..

leeid�neia: Felipe Schmidt .. 'L
Telef. III

Dr. r••lo '0."
.' Clinico e operador

c..ultório: Rua Vitor !4e1rel......

c...
Telefone: 1.405 '

I.
ultu das 10 áa' 12 e daa 14 i.
lira. Relidência: Rua Blum_.

22. - Telefone: 1.630

D.r. 6uer.reiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Uospital de
Caridade

OUVIDOS_ - NARIZ e. GAR.
GANTA

Tratamento- e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hosuítal
Á tarde: Rua Visconde de' Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

7

----------- ------------_......_------------�

,

1 ronsporte. rt;':,ultues de corgas dopôrtb de

SÃO FRANCISCO DO SOL ,para NOVA f081
Inform-agõe. c�mo. AQent.. -

Flor,8tlÓPOhl - Carloll HoepckeS/A - C[- Teletone ll-212 ( Eni. teleg.
São FraDci.co' do Sul-Carloa Hoepcke S/A -Cl- Telelooe 5, MOÔR�MAOK

,-_.,-,--.,------- _._,---------------------------

Dr. Lindol.fo A.8. � ,

Pereira
AdvORdo-ContabUlsta
Cível -- Comercial

CONltituiçõe. d. loeiedael••
'

••eJ'viço. coreld'tol, em geral.
!Orqanizaçõ.. contabei•.

Regi.tro•• marca••
'

cliapondo,
no Rio. de corr..pondent••
E.critório: Rpa Alvaro de

Carvalho n. 43.
Da. 8 àa 12 hora••

Tel.fon. 1494

I

I
_ _ ...,. - _ .".. -,.-.-.,...- ' _-- .,. I

l I
! i

DR. ��TÔNIO MODEST9. l
, Atende, dlarIamente� no Hospital de Caridade

. t'"'_ _- _.- - "" -.".. - _-.".. -.---._ -'" .-.-.-- _"...... �
I

Jtt. POLYDORO ER�ANl DE S

THIAGO
Médico e parteb.

}o Hospital de _Cari,dade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidllde
)Oenças dos órgãos internos, eape-

DR. LINS NEVES cialmente do coração e vasos

Dlr.'or da Maternidade e médieo do i)oenças da tiroide e demais gían-
Hospital de Caridade dulas internas

CLINICA DE SENHORAS - CI- :lin1ca e cirurgia de senhora. -

RURGIA PARTOS
i

Partos

Diagnóstico, controle' 'e tratamento I nSIOTERAPIA - ELECTROCAR-
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
adRARIO DE CONSULTAS: -

Dià,riamente das 15 às 19 ho-
eas.

CONSULTóRIO :

Rúa Vitor Meireles n, 11
.

Fone manual 1.702
RESInÉNCIA:

Avertida Trompowskí 62

Fone manual 711ft

Dr. M. ·S. Canlcull
Clinica

-

exclusivamente d,t erlancu
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 1J:1

--.........--.-.......-",..,...."...".._.....,...,_.•.,..,..-.-_.....-,.-."._......- ...... _"""

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada 'em 1870 � Séde: BAHIA

INC�NDlOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de '1944

CAPITAL E RESERVAS ,.' Cr'
Responsabildades ,

' Cr'.
Receita ..•...•......•.••..••••• Cr'
Ativo........ •...•. Crt
Sinistros pagos nos últimos 10 anos •...

Responsabilidades . •....•. ;

Diretores:

Cr'
Cr,

80.900.606,30
5.978A01.755,97
167.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.3.06,20

Edital de Concurrência

_••••_ _
-..
- -

_ -.- w.-,.·_w__• -••- -." I'BOM NEGOCIO
-

.....

-

.. ,

_

.....

_

.....

_

.....

_

.....

----or

•••••

para quem possue de Cr$ 10.000,00 ,até Cr$ 100.000,00 renda
o•rt« de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensaia.

Informações nesta redação

Aviso aos interessados que a
Diretoria da Liga Operária Be
neficente de Florianópolis rece
berá propostas para a venda
dos prédios de sua propriedade,
sitos às ruas General Bitten..
court, 123 e 125, Conselheiro
Mafra, 91 'A e Pedro Soares, 18.

EspeCializada em artigos para Desta segunda concurrêncía
.poderão participar não-somen-

bomens te os sócios da Ligá Operárra,'
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

como também pessoas estra,

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
nhas ao seu quadro social.

MANTEM PERMANENTE
� .AS propostas deverão ser a-ESTOQUE DE' ROUPAS�FEITAS' bértas pela Diretoria, perante'PARA HOMENS �

ARMARINHO EM GERAL _ CAPAS, CAMISAS,:: GRAVA-
os interessados, às 20 horas do

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
dia 27 de outubro próximo vín-

Tudo. pelo menor preço da praça ::�!�o���id�o������ r::a
ra�a uma visit� à .Dossa Casa e verifique. �;����ntes,120, a partir das 19

DOS'SOS 'pre"os ft artl·goS
Secretaria da Liga Operária

" li Beneficente, em Florianópolis.
28 de setembro de 1949.
ALCIMIRO SILVA RAMOS

10 secretário

Vende-se
Um rádio, marca Philipps,

com 7 válvulas, 7 taíxas am

pliadas 'e auto falante de 6".
em perfeito estado.
Vêr e tratar .á Rua Curitiba

nos, 28, rundosz.com José Ní,
colau Vieira - runcíanárío da
Escola Industrial.

Liga Operaria Bene
Ilcente de Floria

nópolis

........................
- ...... �

o VALE »0 ITU.u
Proeve.· .. A_••

Prorrn..,
LIVRARIA 41, LIV'll..f.EII

ROSA

CIRU��iAR:!�!� �o�:.! C1: Carros para o' interior do Esta'do
llURG�HORrsO�Sj.�T!slt SJÇ. o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

Pormado pel" Paculdade de Medi· firma F' L' .. I
-

é
.

t
li!IIa da Universidade de

_
Slo Paulo,

luza lma u. rmaos, {) seguIn e:

onde foi assistente por virioa anoa do EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio

, CorrHa Mm el excessão de sábado
Cirurgia do estôm;>go e 'tia. elrcula· EXPRESSO BRUSQUENSE
res, Intestinos delgado e grallo, tiroi· ",

de, rins, próstata, bexiga, ute':O.
nárioa e trcmpaa, Vancocele, hidro

cele, varizes e herna•.
Consultas: Da. 3 ã, 5 hora.. , raa

Felipe Schmidt, 21 (altos da Cata
Paraiso) .: Telef. 1.598

Reaidencia: Rua ltstévetl Junior. 170;
Telef. M. 164

._--,
..

-,DR. A. SANTAELA
(pormado pela 'Paculdade Na<llo
nal de Medicina da Universidade

. do Brasll)
IIMlco por concurso dll' AssIst&n·
ela a Psicopatas do Distrito

'Pederal
lIlt.lnterno de Hospital PslqulA
trlco e Manicómio' Jud1c1ir1o

da Capital 'Pederal '

h.intento da Santa Casa de W·
serícõrdía do Rio de Janeiro
OLfNICA W:OWA - DOENQA8

NERVOSAS '

Consult�lo: . Ed1flclo Amél1a
"eto - Sala 3-
Residência: Rua Alvaro de oar·

.' .-alho. 70.
.

Das 15 � 18 boro
Telefone:

oonsultórlo - 1.208.
Residência .,... 1.305,

Dr. PamphUo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Masserra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

,-,-A ....� Fabrloante. di.trlbuldor•• dá. afamada. con
'11'11 f.açõ•• -DISTINTA- • RIVET; Po••u. um gl'an.

. d. lortlm.nto d. oas.mira.. rl.oado.; brinl
,

'

.

/

i

\.

I
banI e barato•• algodõ••• '!morin•• awlamentoll

,

,

.

pala alfCII1�t.'1 q'lH.•eceb. dlr.tom.�t. da.
er.e!horO'b. fdhrt...,o.; A C".a "4 CAPITAL- .hatlRo a 'otlll'lg80 dali! Bnfllh Com.rol••t•• do lntorlol no ••nUdo d. Ih. fazerem "Jmq

\ il.ltc' cant,.r; d. lif(!tucllrom 'pa. oo"npro 11:. MATRIZ om Floi'fan6poU., :i "FILIAIS om Blumenau • Laje•• '

''''''-IIIIIlIIIIIIIIIIlIL':rlIlSlill =IIEIiil=__
1

I_I:::I:::;a;:o;:r;:r;===s;:::J_IlIIIIII_mlllIlIIIi MM' 5ri* úww,_---!IIIliIIlIlIIllm:lllFMlIlIII!mm
I
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QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 7
PROCURE

Alfaiataria·
A

Mello
Rue Pelippe Schmidt 48

16 horas

-, 28!, ,48• e 68• feiras
Nova-Trento

E. Ao VIACÃO ANITAPOLIS - 58. e 68• feiras

14 horas
16,30 horas

12.10 horu

LOJa Das caSEMIRBS

/

J
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Rio, 8 CV.A.) - O dia p7,litico
de hoje teve como. acontecimen-
11:0 marcante c de uma alta signi_,
tficação � chegada do Presidente
do P 'S D, que regressou de !iUH

viagem a Bahia com uma passagem
[lor Pernambuco.

O recinto do' Palácio Tiradentes
começara a se esvasiar d·el. figur-as
lPessedistas, pouco depois das 14

�oras c' meia.
'

No aeroporto Santos Dumont,
Il'umo seguido por todos os reprc-
6entantes do partido majoritário
que aos grupos, &� retiravam' do �'e

(Cinto era grarl'J� o movimento. TC
mha assim c,í'azão o procer que ontem
segrcúara que hoje o presidente do
!pal)'.ido teria aqui uma recepção
apoteótica e consagradora, como

aplausos ao, trabalho de coordena-
--�--------------------------.ção que êle está fazendo com cota-I,
A' '-t

-

. flb"gem e decisão pelo Br�il afora. De-IGrande do Sul'; Pereira Pinto e Sá 81 uaca . na \ ti luapois de haver sido recebido em i Tinoco, do Estado do Rio; Georgino I CHUNG KING, 9 (E.) -'- Os na.

�alvad?r qu�se que como. candida:o IAve.lino, (�.o Rio Grande do N,0rte; !cional\stas chineses foram inf?r�1a.a presidênoía da Republica, Nerêu Felmto Muller, de Mato Grosso, AI- dos de que um grupo do exércitoRamos teria CJ�e ter a,:rui, ao_ de�el1J_ vfl�'o Adolf,o, do Pará; Hen�'i�ue �(J-I vermelho invadiu a peni�lsul� . �Iebarcar, uma impressao senao Igual vais c Jose Neves, do Espírito San- ! Luichow que fica fronteira a 11[12aquela pelo menos denunciadora de to; Pinto Aleixo, da Bahia; Apo· estratégica de Hainan. O ministroque os seus correligionários aplau, lonio Sales e Etclvino Lins, de Per; da Defesa também admitiu .que,Idem sua ação e sua decisão, na namhuco i e Verniat 'Wanderlei, este existe pedgo para o porto de ,Vu-atualidade do momento nacional. representante udenista pela Parai- �ehaw, situado na província deDe fato, o aeroporto Santos Du- ba, mas Ulll grande amigo pessoal' Kwangsi, distante quinhentas rui-mcnt regorgitava de políticos do do vice-presidente da Republica, lhas a sudoeste de Chung King.partido majoritário. O presidente da desde os tempos em que iniciou sua 1
Camara, Cirilo Junior, conversava vida em' Flol'ianópolis. ! '

a um canto com o lideI' da maioria, Dos deputados, que continuavam
deputado Acuróo Torres, enquanto a chegar, C'onsji!guimos anotar ainda
que mais adiante o sr. Batista Lu- os seguintes: Amaral Peixoto, Car_,
rlardo palestrava com o. sr. Gastou los Pinto, Getulio 1foura, Miguel
Englert, secretário da Fazenda do Couto Filho, do Estádo do Rio;Rio Grande do Sul. Da bancada Agamenon Magalhãts, Oscar Cal"
:g':lueha ambem ali estavam os neiro e Ferreira LiJna, de Pernam_
deputados Souza Costa, GJicerio AI- buco; Hugo Carneiro, do Acre; Ota
:ves, Bitencourt AzambUja e Heró_ cílio Costa, Orlando Brasil, Rober!fÚo Azambuja. Aos poucos, o aero- to Grossembaker e Aristides Lar.
!porto se ia enchendo, à medida que gura, de -Santa Catarina; Ponce Ar.
os minutos passavam. Agorá eram ruda e Vilson Dias de P.inho, de Sob a presidência de Flávio Fer- -

f Ab
lOS senadores que chegavam, quase Mato Grosso; Osvaldo Studard, Raul'rari foi'aberta a sessão. O Diretor do Ontem, a Con erência 50 retodos de uma vez, dando a impres- Barbosa e Jóão Adeodato, este do Protocolo fez a apresentação do�ão de qu·e hav;iam saido todos jun- Partido Social Progressista, do Cea_ convidado Dr, José Medeiros Vieira.

'

iutur,o d'a Alemanhatos do Monroe para o aeroporto. rá; Eurico Sales, do Espirita San- de ItajaÍ. _!Anotamos GS seguintes represen- to; Diogenes' Magalhães, Galeno Pa- O secretário procedeu a leitura PARIS, 9 (E.J _ Os ministrsG do do' pagamento das, reparaçõesbntes do povo na Camara Alta: ranhos, de Goiás; Gregori Franco, do expediente e a seguir Cid Rocha Exterior dos Estados Unidos, In. guerra.
ti:> •

G II t' d S t C t cf h- I
.

B't t '-

A' nsta' o govêrno da AI
�1:rapClSCO a o 1, e an a a 3_ o Maran ao, �amelI'a 1 encour Amaral proferiu a palestra s-obre o glaterra e França discutirao na o 'qtH! co ,.rina; Ernesto Dorne1es, do Rio e José Rocha lUbas, do Pará; Sa� tema: "As escolas de Aprendizagem reunião de hoje a concessão: de manha Ocidental entregou aos',••••..... ".. • ......•.••••••• ,"... muel Duarte, Jand( Carneir� e Jo,�é no Brasil - O plano para nosso maior liberdade para a zona ocupa· tàdos' Unidos, Inglaterra e FranH

·

d Jofila, da Paraíba; Areia Leão e E't d da por seus exercitos. Essa foi a in- uma pr-oposta, .s�g�mdo. a qu�l �Dle no 'passa o J S�gefredo Pachec�, do Piaui; .A�t.ô- �sC:;�l1lorand'o o Centenário do formação colhida nos meios diplo· compro��t� a dll"lgI�' a mdustna
d

. " 1110 Augusto Martll1S, do TerntorlO nascimento de Rui Barbosa, o Ho_ máticos cbegados á trêS' pot,éncia�. i

se? terrJtofl�de aco�do c�:u oSesG
- em 1483, em ElesJeb,en, na Ale-

do Rio Branco.'
tary Clube prestou homenagem :1 Entre outras medidas, sera, deCl_ seJos dos 'ahad,os OCIdentaIs, d, di

manha, nasceu o célebre reforma_

suspendam asua memória, tendo falado na oca· dida a suspensão do desmante1amen- que esses, porem,
dor religioso, Martinho Luther'O, Em meio aos grupos que se fOf_

to da.J fa',l-.I'I'cas al'elna-s', com' o ,fl';n mO]l'ç'a-o da's fábricaS'�', A
sião o companheiro Roberto Lacer· :; 'LI

falecendo na mesma oidade em 18 mavam, enquanto o avião nã'O che--de Fevereiro �e 1546;
. I gava, notava-se, através dos c�men- dajoão Eduardo Moritz fez o relato,

- em 1555, chegou a BahIa' do tários, que o estado·maior do pes_ruo de Janeiro, uma expedição Isedismo exultava com a '"ecepçãofrancesa sob o comando de Nicolau que ali esta'va pre;;!nte ao desem_Durand de Villegaignon; barque de seu presidente. O depn- Na hora da 'Camaradagem falaram..:.... em 1645, travou·se nos arredo.. lado Agamenon Magalhães não
'I' A t'

.

G '1
.

os compan lelros n OlllO ornes f 'e
res de Reclfe um combate entre ocultava sua satisfação pelo brilbo AI

. l' A ld S C'1
'

.'.
. mel'( a, rno o uarez nneo e

brasI erros e holand.eses, tendo VI.. da, recepção que os peraamnncanos '

'T' -1 ". .ln C IhI l.J N' F d V'
-

" / o enhÍla..�_ arva o,(a ue egrClros e er�an es lel- bavlam feIto .a Nerêu Ramos mos- . .'" . -

f'
'. .' Dentre varIas eômUOlcaçoes eI ..

r:1 repelIdo O Coronel J01'1S Garst- rando ,(1<) quando em quando 'a . �
d J'h

'

_' tas pelo PreSIdente, n�u e I e.I·_a-
mil nn', ' .

tI ..varIas pessoas, um e e"rama. que, do o dia 9 do. corrente pàta reUflJao
- em 1822, foram entregues aos recebera contando do entusIasmo do Conselho Diretor \Corpos da Guarnição Mmtar do Rio com que os s 1" (, • '\ ...'. eus carl'': IgIOnarws Dando por encerrada a se�'são, ()

.ue Janeiro as novas Bandeiras do haviam, recebido o pre d t :loBrasil e nesse mesmo dia foi içada'd
SI en e •

Presidente solicitou ao conVI adü,partI �. Dr. José Medeiro-s V.ieira, para \es.
pela primeira vez nos mastáréus de .. �

" • • • • • • • " •• " " •

cerrar o Pavilhão, Nacional.no�sa e;si�:��'� comandante para- Dissolvido 8 Parla- O PRI",m,ITO .00 DII�guaio Cafíete, �m S�nguina_Cuê;. foi

I ID8DtO ,do IUI-to "1)derrotado pelo Major FranCISCO
. "OUV.IDO S SA(1DE .,."

'

J\ntônio :Martins, a frente do 21° ."
, .

itr,!��·�:'iíttíi I,�r�"••! Os defeitos da audiçã'o, frequenteCorpo de Cavalaria da Guat'c},a Na- CAIRO, 9 (E.) - Um decreto mente, são pr{)gressivos, Quando, cional; real, hoje publicado, lJnunciou a descobertos no inicio, o tratamento- em 1906, faleceu o Marechal dissolução {jo Parlamento e a rea· levará à cura ou, pelo menos, ao!Augusto Pacheco; lização das eleições gerais. O decre- estacionamento do pr�cesso.- em 1937, foi promulgada uma to determinou que .a nova (:amara Evite males: incuráveis, pro.tnova Con.stituição dos (Estados Unj_ dos Deputados se reuna no Cairo curando o especialista ao sen-'dos Bras!].
_

a 16 de janeiro. Espera-se que a� tir os primeiros sin.ais de per_André Nilo Tádasco , I eleições tenham lugar a seis. turbações da audição: _ SNES.

------------------------------�--_.
lJe Novembro d� 1949

Consagr�da recepção ao

sr. Nerêu Ramos, no Rio

r-
.

!

tumprindo as determinações de ,s�u Par.ti�
, Encontro Nerêu-Getúlío

agora dada a necessidade que der-me com. o sr. Getulio,
tenho de' estar em ' F'lortanó- ma�g cedo possível.
polis no proxímo dia 9, para f�rocurando entra-r em COI
um encontro com o embaíxa- tacto com o governador Barn
dor norte-amer-icano, jn sa Lima Sobr-inho, devo ..salie
aslsentado· No desempenho da tal' trata-se de uma dos ma'
mesma missão, estive em contato eminentes' membros 0.0 P. S. l.
com o governador Adernar de Barros com expressão real dentro
na véspera de minha partida suas fileiras. Quanto á com
para a Baia- Com 'esse troquei nuação dos entendimentos,
ideias gerais a respeito da su- fim de obter uma solução ha
sessão presidencial. No mesmo monica geral, afirmo! qUe
sentido, espero pOder enten-l PSD, continua ntimísta,",'

RIO, 10 (V.A.) - Foram di
vulgados hoje, nesta capital,
as seguintes declarações feitas
pelo ,sr. Nereu Ramos á .im
prensa de Recite, sobre a mís
são politica que ora

_

desem

penha. "O acordo Interpaetí
darío, tal qual foi idealizado e

programada em 1948, não so

freu qualquer modificação em

face dos ultimas acontecimen
tos politicos.'

Como p-res'dente do PSD,
ruí autorizado, pela unanimi
dade do Conselho Diretor, que
é agora o orgão competente, a

prosseguir' nos entend1m�l1Itos
que haviam sido iniciados com
os partidos legalmente regís-
trados, O presidente do PSD,
cumprirá assim, como sempre
cumpriu, as determinações do
Conselho Diretor. Minha visíta
a Pernambuco teve como prin
cipal objetiva, trocar ideias
com os correlígtonartos e sen
til'. de perto os seus pensamen
tos.
Conto fazer o mesmo nas

demais secções do PSD de ou

tros Estados, não prosseguíndo

Crônica da Assemblé.i
Deeupuuia a Comissão de parlamentares para apresenta�' CU7!

primentos aos srs. Nerêú Ramoe e Emba'l;,xador Hers�el
Johnson. -- Considerações sôbre Ruy. -- Ordem do Dia,

\

�a Presidência o sr. Hui C.

Fll-r
so de enl nsiasrno de certos ad

erschuel.e, determinou ôste a lei- raelores, do grande jurista,' rc,'S'
tura da ala, que obteve aprova- vando porem qlle� de fato, RI
cão não havendo matéria a ser Barbosa folheara i.flc�uenlCmen!lida. os Livros cientif'icos de seu ]l
CUMPRTM}I),\"TOS DO LEG1SLA- que era médico. Com esse ca�cd

1'1VO e com os ensinamentos do ambIeliI
O 'primeiro orador inscrito foi médico em que vivia Rui dedicou

o sr. Nunes Varella, lidcr da maio- se também' esporadicamente a cu

1"11,' que levuu ao conb�cimenl0 da tura médica trazendo valios
Casa haverem chegado, às 12 110- contribuições no setor da lel'mi
ias de' ontem, os SI'S. �eJ'êL1, Ramos, nologia cienLifica. Durante �e

Y,icr.-Pl'esldrnl c da República, discurso I) Sr. Biase Faraco leu v,

acompanhado, do Embaixador dos rios trechos da obra de Rui qu
Estados Unidos da América, Her- assinalavam seus profundos c

shel Jonlison, que se faz acornpa- nhecímentos da Cicncia de Hipl
nhar de Iúzida comitiva l,lS quais, crates.

O DE ESTUDAIY1'Eem Coquei ros, assistirão a inau- C01VGRESS "

'R' C ríc II SI' 1)I,'I1tO de AIT"guração do G. E. "Prcsirleute 00- .ornur I o o . u

sovelt", da, do � P.S.D., haver assietide
A consideração do plenár-io 51'l11- instalação 'do Congrcsso . de Est,

'meleu rr-queiimeuto no sentido de dantes, ora reunido nesta Capi
o Legislal.ivo Catarínense apre- tal.
sentar curujnirucntos aos ilustres OÚDEM DO tns

Foi a seguinte a materia :

Redaçtio Finai - Projetos
Lei ns. 5'1/49, 123/4.9, 96/\9
133/�9. z'
Estatutos, da Policia Jlilital"

Em 1 a. discussão, ;;e111 erneml:

vis itantes.
Em discussão, roi aprovado una

nimemente. A seguir foram desig
nados os Rl'S'. XllllC'S Yal'ella, ;\l'
L lU' :\'lullpr, Braz Alves e Cat'do�o
da Veig'a para, om co,rnissão, apre-
sentar 'àqneles ilu,trt'S "isi lantes [JalOSOll it 2a.

. ,.1 .

L 01'ça1nenlo - ProssegUIU a [,Icumpl'll1len os. l
,

O Sr. Riase 1"araco, do P.S.D., I cllssão do Projeto de Lei I:

prestando '0 qL1e chamou sua con- 100/49, rcfcr_enLe ao
, Or;a,!llCJ1:tribuição tardia as homenagens para 1950. nao .t:avcndo (p�m s

dedicadas a Rui, referiu-so, aos hre êle se mamicsLasse.
.

conhecimenLns' médtcos do ilu:s·- 'Em' seguida, a sessão fOI .ew·

ire baianq. Fez reservas ao exces- rada.

Rotary
.

Clube'
de Florianópolis

Reunião elo dia 3-11·949
Presidellt·e: FláviQ Ferrari
Secretário: Roberto Lacerda

,

Pavilhào: Tom T. ,Vildi
Convidados: 1
H.otariallos do Clt�be 23

o

da Carta Mensal recebida do GÜ'ver
nador do Distrito 120, Arnoldo S.
Cuneo.

• O jornaL, clán.(l�tiila' ontem, deu o primeil;o f, resultado 1

do orig'inal concurso, qUE\' abriu, para' saber qual' o seu can
didatO para a ele'içãcj:! dff f·9TH,;

Protesto contra' essa eleição nêsse ano. A lei manda que
·0 pleito seja na dia' 3 de' otttübro' de) 1950: O':atra�'6 de um

.ano, assim. inquina' de' nulidade a votação procedlda: Po,l'
sôbre isso, Õ, mlfpa eleitoral' puhli'cadó pelo 'org'ãosinho ano
nimo está, jncompl�to. F:i:Jta':rn três es-Pécies 'de votos': os anu

l�dos, os em J.jram�o e o.S' l�as{radUs! 'Estes últinros� prinCIpal
mente!

Poderiamos; aintla; incluir uma' outra" espécie" de cedu
las: as que se salvaram do' fogo pára' sal\�ar as ,aparências
e coho.nestas ai voz livre

dàS�.""nMe.... ... . ..d1

��"�
{'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


